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Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

Méér dan een bouwmarkt!

nl.bauhaus

1 dag gratis
Machineverhuur

2 uur gratis
Aanhangerverhuur

... want onze bouwspecialisten pakken samen 
met jullie elke klus op! Advies, professionele 
gereedschappen en de beste materialen, dat 
kun je van ons verwachten. Op de 20.000 
vierkante meter vind je altijd wat je zoekt: 
van krachtige boorhamers en professionele 
multitools tot een eenvoudige handzaag. En 
natuurlijk altijd tegen de scherpste prijs, dat 
garanderen we, met onze laagsteprijsgarantie. 

Bovendien kun je gebruik maken van onze 
services: leen bijvoorbeeld gewoon even onze 
aanhanger. Of neem even kosteloos die krach-
tige schuurmachine mee naar huis, om je klus 
sneller af te krijgen. Zo voorkom je dat de  
kosten van jouw klus de pan uit schieten.  
Natuurlijk kun je jouw klus ook helemaal door 
ons uit te laten voeren, daarvoor kun je de 
montageservice inschakelen.

Meer info: nl.bauhaus/services-en-verhuur

Wij staan voor je 

klaar, met advies, 

gereedschap en de 

beste materialen! 

En wij zijn er klaar voor ...
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Van de redactie

Er gaat veel geld 
naar Groningen
Deze gedenkwaardige bewering van Mark Rutte uit 2017 wordt steeds meer waarheid. Maar merken 
gedupeerde Groningers daar wat van?

Bij de TCMG zijn ze nu tevreden. Het afhandelen van een schadegeval kost nu evenveel als de 
schade zelf (gemiddeld zo’n €5000,-). Het is maar, waar je tevreden mee bent. De gemiddelde 
schadeafhandeling voor een “gewoon” huis duurt bijna een half jaar.
Bij de NCG is alles onduidelijk. Het voortgangsrapport 2019 is nog niet klaar. In 2018 gaf de NCG 
€43.3 miljoen uit aan apparaatskosten en programmakosten. De organisatie werd in 2019 meer 
dan verdubbeld. Bij een verdubbeling van de kosten voor de NCG (let wel, dit is zonder de kosten 
van alle berekeningen en rapporten van de ingenieurs!) komen wij op €80 miljoen voor 2019. Geld 
wat dus niet naar de gedupeerden gaat! Vorig jaar zijn 500 huizen versterkt. Naast elke versterkte 
woning staat dus een NCG-bouwwerkje van €150.000,-.

Over het NPG meer in deze krant. Transparant is het niet, democratisch nog veel minder.
Er gaat veel geld naar Groningen. Het klotst tegen de plinten van de overheidskantoren op de zee 
van loze beloftes van snelheid, ruimhartigheid en rechtvaardigheid.
Het zou zo eenvoudig kunnen zijn: Er is schade. Versterken is óók schade. Vergoed die schade 
in plaats van deze in regeltjes te dwingen en miljoenen euro’s uit te geven die niet naar de 
gedupeerden gaan.

Er wonen nog altijd gezinnen in noodwoningen, duizenden lijden onder de stress en onzekerheid, er 
zijn hongerstakers. En de politiek zwijgt.

Er stroomt nog altijd veel gasgeld naar Den Haag.

De burger als lijdend  
voorwerp

De aanpak van de gaswinningsproblematiek in 
Groningen door het Rijk faalt - zonder overdrijving - al 
zeven jaar. Ging het in het begin over de te hoge gas-
winning en de niet onafhankelijke schadeafhandeling 
door de NAM, nu spelen er andere thema’s, zoals de 
versterking die niet opschiet, de puinhoop van het 
opgeheven Centrum voor Veilig Wonen (CVW), een 
krachteloze Nationaal Coördinator Groningen (NCG), 
het slecht informeren van bewoners, haperende  
regelingen zoals het loket ‘Opname op verzoek’ 
en de ontwerpregelingen voor waardedaling en 
immateriële schade, het ontbreken van een goede 
schadevergoedingsregeling voor het MKB, enz. Een 
stapeling van signalen van een falend beleid.

We kunnen de NAM dit niet meer aanwrijven. De overheid heeft de verantwoordelijkheid 
overgenomen. De Tweede Kamer dient er met haar controlerende taak - namens de burgers 
- voor te zorgen dat het kabinet dit naar behoren doet. Zij kan dit beter doen dan vroeger 
toen de minister zich nog kon verschuilen achter de NAM. Niettemin blijkt de Kamer keer 
op keer vleugellam doordat een meerderheid zich politiek verbindt met het kabinet.

Bewonersorganisaties als de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad, die opkomen 
voor de belangen van gedupeerden, worden meer en meer buiten spel gezet in het overleg 
tussen Den Haag en de regiobestuurders. Hadden de regiobestuurders ons vroeger nodig 
in hun strijd om geld en toezeggingen los te krijgen van Den Haag, nu vinden ze ons maar 
lastig.
De gemeenten voeren nu immers de regie bij de versterking. Zij geven versterkings- 
opdrachten aan de NCG. Tot nu toe worden de burgers daarbij nauwelijks betrokken. En de 
gemeenteraden krijgen eind maart een plan voorgelegd met het verzoek te tekenen bij het 
kruisje.

En zo zien we dat de overheid in al haar geledingen de burger niet betrekt bij de ver- 
sterkingsaanpak. Terwijl de essentie van het onder publieke regie brengen van de verster-
king nu juist is, dat die overheid veel meer rekening kan houden met de burger. Daar ging 
en gaat het toch om?!
De GBB zal zich hier voor blijven inzetten. Bij het kabinet, bij de regiobestuurders en bij de 
gemeenteraden. De burger is in Groningen nu eenmaal het lijdend voorwerp.

Jelle van der Knoop 
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt: juni 2020

een vuist maken!
Ja, ik steun de Groninger Bodem Beweging en word lid!

Voor E10,- per kalenderjaar ben  
je lid van de Groninger Bodem 
Beweging. De nota wordt thuis-
gestuurd, bij voorkeur via e-mail. 
Het lidmaatschap eindigt per 
direct bij schriftelijke wederop-
zegging. Meld je via onze vernieuwde website aan als lid:

w w w . g r o n i n g e r - b o d e m - b e w e g i n g . n l
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Jacob Veltman architect  Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

aardbevingsbestendig   energieneutraal   nieuwbouw   verbouw

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

Taxatiekantoor Thoes
Niet eens met de uitkomst van de waardedalingsrege-
ling en een onafhankelijk taxateur nodig met betrekking 
tot de DRIEDESKUNIGENTAXATIE
 
•  Bepaling marktwaarde in het kader van de  

aardbevingsverstevigingsoperatie
 
•  Gevalideerd taxatierapport in verband met de  

financiering/hypotheek
 
Thoes is gespecialiseerd in het taxeren van woonhuizen 
in de Provincie Groningen en met name in het  
aardbevingsgebied. Wij taxeren in verband met:  
aanvraag financieringen, oversluiting, verbouwing, 
echtscheiding, aankoop woning, aardbevings- 
verstevigingsoperatie en driedeskundigentaxatie.

Arjan Uil 
Beëdigd makelaar/ Taxateur R.M.T 
Mobiel 06-55190127 | info@makelaardijthoes.nl 

Makelaardij Thoes | Kerkpad 1 | 9795PC Woltersum 
Telefoon: 050 850 3824 |  www.makelaardijthoes.nl

Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen  |  T 050 313 64 16

E info@benkadvocaten.nl  |  E www.benk.nl

Heeft uw woning aardbevingsschade of is deze door de bevingen in waarde 

verminderd? BENK Advocaten heeft als Gronings kantoor veel ervaring met 

aardbevingsproblematiek. Onze specialisten zijn betrokken en behartigen 

de belangen van zowel particulieren als ondernemers in het bevingsgebied. 

Heeft u ook juridisch advies of bijstand nodig? Neem dan vooral contact 

met ons op.

Vragen over aardbevingsschade?

Wij kunnen u van dienst zijn!

mr. Corina Bouwman

050-544 53 84

mr. Arnold Gras 

050-544 53 86

UW WONING 
ENERGIEZUINIG MAKEN 

TIJDENS OF NA HET HERSTELLEN 
VAN AARDBEVINGSCHADE?

 VRAAG SUBSIDIE AAN!
Woningeigenaren met minimaal € 1.000 erkende 

aardbevingschade, die hun woning energiezuinig 

willen maken met dak-, vloer-, gevel- of glasisolatie, 

zonnepanelen of 1 van de andere 15 maat  regelen,  

kunnen een bijdrage ontvangen van 100% van de  

kosten met een maximum van €4.000,- per woning. Doen!

Meer informatie of subsidie aanvragen? 

Ga dan naar www.snn.nl/waardevermeerdering

ISO 9001, VCA* en BRL SIKB 2100 en 11000 gecertificeerd.

Koldingweg 8 
9723 HK Groningen 

T 050 5493673

aqua energy systems | aardwarmte techniek

•	 De	toepassing	in	nieuwbouw	
van	woning	of	bedrijfspand!

•	 Verwarmen	en	koelen!
•	 Gasaansluiting	verleden	tijd!

AARDWARMTE

Vraag naar de mogelijkheden in de bestaande bouw! 
Voor subsidie neem contact met ons op of kijk op:
www.snn.eu
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Kip zonder kop:

NPG-geld: Waar gaat dat heen?

Waar wordt het NPG-geld eigenlijk aan 
uitgegeven? We probeerden het uit te 
zoeken, maar een overzicht creëren bleek 
nog niet zo gemakkelijk

Bestemmen, besteden of uitgeven
De volgende cijfers liegen er niet om; er is al 
75% van het geld bestemd. Het heeft een be-
stemming, maar is nog niet besteed. Termen 
die door NPG graag worden benadrukt en ook 
steeds in een andere context worden ge-
bruikt. Want bestemd wordt ook vaak gebruikt 
wanneer het duidelijk is naar welk project het 
geld gaat. Bestemming + besteding is dan 
dus duidelijk. Achteraf is pas te zien, waar het 
geld aan is besteed. Er mist dus nog een stap 
tussen aanvraag (bestemming) en toekenning 
(besteding).

Wie bepaalt de bestemming?
Van de 1,15 miljard gaat 345 miljoen naar 
“Speciale Programma’s” en gaat 805 miljoen 
naar de gemeenten en provincie. De helft 

(402,5 miljoen) is bestemd voor 2023 de 
andere helft voor ná 2023. Wat gemeenten en 
provincie daar precies mee doen, kunnen zij 
(nagenoeg) zelf bepalen. Als het maar onder 
de vier ambities van het NPG te categorise-
ren valt. Bij het doornemen van de openbare 
documenten valt op dat relatief veel geld gaat 
zitten in ‘het maken van plannen’ en ‘het 
opstarten van projecten’: niets concreets 
dus. Verder valt het op dat gemeenten vrij 
spel lijken te hebben om allerlei projecten uit 
te voeren die al tijden op de plank liggen. En 
dat is ook niet zo verwonderlijk: 50 procent 
van het niet democratisch gekozen bestuur 
beoordeelt zijn eigen plannen. Zo gaat er 
bijvoorbeeld 3 miljoen naar sportzalen in 
Hoogezand (gemeente Midden-Groningen) en 
1 miljoen naar voetbalverenigingen in Lopper-
sum voor kunststofgras, beide onder het mom 
van ‘leefbaarheid verbeteren’. Het verbeteren 
van de leefbaarheid is een van de belangrijk-
ste ambities van het NPG. Net als groei van 
de economie. Iets minder belangrijke ambities 

zijn: opleidingsniveau laten aansluiten op de 
arbeidsmarkt en een betere natuur en klimaat-
bestendigheid.

Toukomst 
In de “Speciale Programma’s” van 345 miljoen 
is 100 miljoen opgenomen voor het project 
“Toukomst”. Er is 20 miljoen beschikbaar voor 
het erfgoedprogramma en 45 miljoen voor 
bevingsbestendig vastgoed in de zorg. Uit 
deze pot is ook 117,5 miljoen “verdwenen” 
naar projecten, die reeds voor de start van de 
NPG waren toegekend. Hieronder vallen onder 
meer 29 miljoen voor de vliesgevelwoningen 
van woningstichting Wierden en Borgen, 45 
miljoen voor versterking in batch 1588 en een 
onbekend bedrag voor de dialoogtafels. Tevens 
zijn onder “Speciale Programma’s” de kosten 
voor het NPG zelf opgenomen, maar liefst 42,5 
miljoen.

Burgers kunnen nauwelijks meebeslissen
Burgers mogen over 100 miljoen ‘meebe-
slissen’ binnen het programma ‘Toukomst’. 
Groningers uit de hele provincie kunnen tot 
half maart ideeën indienen via een website. Er 
wordt publiekelijk op gestemd. Daarna beslist 
het bestuur over de inzendingen. Op dit mo-

ment heeft de rodelbaan op de Kardingebult 
te Groningen-stad de meeste stemmen*. Heel 
belangrijk voor onze toekomst dus. Ook iets 
wat je onder leefbaarheid kan categoriseren?  
Leefbaarheid is een lekker vaag begrip, daar-
om kan het geld al snel worden uitgegeven 
aan sportzalen, voetbalvelden en rodelbanen. 
Wie precies de ambities heeft bepaald is niet 
duidelijk. In de documenten staat steevast: 
‘we’. Maar die ‘we’ zijn niet wij, de Groningers. 
Want hoewel het geld bedoeld is voor ons, 
bepalen ‘zij’ de besteding. Dus het antwoord 
op de vraag hoe het geld wordt gespendeerd 
is: ‘als een kip zonder kop’. 

*Niet zo verwonderlijk als je je bedenkt dat Groningen-stad 

verreweg de meeste inwoners heeft en dus ook meer stem-

men zal uitbrengen.

Nationaal Programma Groningen(NPG): 

Wie bepaalt wát en hoe?
Elfhonderdvijftig miljoen euro. Dat is het bedrag dat onze provincie te besteden heeft aan een nieuw perspectief voor de Groningers. Een dikke portemonnee, die makkelijk 
leeg kan. Met die wetenschap stelt de lukraak ogende aanpak van het Nationaal Programma Groningen niet gerust. Wat ontbreekt en hoe kan het beter? 

Wij gingen op onderzoek uit om zicht te krijgen 
op werkwijze, bestemming en besteding van de 
gelden. Resultaten vind je in een aantal artike-
len in deze krant. Een inleiding vooraf: In “NPG 
geld: Waar gaat dat heen?” (zie elders op deze 
pagina) lees je over de cijfers, te vinden op de 
lastig te ontcijferen website van NPG. Met het 
schematisch overzicht er bij worden de getal-
len inzichtelijk voor de gemiddelde burger. 

In "Toukomst", eveneens een initiatief van 
het NPG, komt een lelijke aap uit de mouw. 
Bij dit project lijkt te worden gesteld dat alle 
Groningers mogen meebeslissen over de 
NPG-gelden; dit project gaat echter maar over 
een klein deel van de gelden, te weten €100 
miljoen. Dat is nog geen 10% van het totaal. 

Bovendien heeft het bestuur de beslissende 
stem en dus is er van 'meebeslissen' over de 
door inwoners ingediende ideeën geen sprake. 
(zie elders op deze pagina). Ook spraken we 
met de bedenkers van “Ommekracht”. In dat 
artikel vertellen we meer over dit waardevolle 
en inspirerende initiatief van (jonge) Gronin-
gers (pagina 7).

Huidige werkwijze
In de jubileumeditie van de GBB-krant konden 
we vaststellen dat er al veel geld is uitgegeven 
zonder dat er überhaupt een visie op de toe-
komst is. Directeur van het NPG, Siem Jansen, 
bevestigt in dat interview dat de volgorde 
idealiter andersom is: “...eerst een visie, dan 
de bestemming voor de gelden”. De stip op de 

Groninger horizon mist: waar willen we heen en 
hoe gaan we dat doen. Eén van de gevolgen 
is dat het geld willekeurig en soms oneigenlijk 
worden uitgegeven (Zie elders op deze pagina). 
Het NPG bestuur wordt niet door burgers ge-
kozen en er zitten ook geen burgers in. Vanuit 
de gemeenten zijn alleen bestuurders van 
aardbevingsgemeenten lid. Zij kunnen plannen 
indienen en ze daarna zelf beoordelen. Maar 
het geld is voor heel Groningen. Een toekomst-
visie hoort van en voor de hele provincie te zijn. 
Door visie en bestemmingen samen met de 
inwoners te kiezen. 

Een waarde(n)vol alternatief
Dat lees je in de inspirerende column van 
Derwin Schorren (pagina 6). Zijn voorstel met 

het werkmodel “Van warenhuis naar waarden-
huis” is een antwoord op de vraag hoe het 
beter kan. Namelijk met de inwoners aan het 
roer. Laat het NPG alle stappen samen met de 
inwoners zetten. Te beginnen met de ham-
vraag: ‘Wat zijn de door Groningers gedragen 
waarden, wat vinden Groningers écht belangrijk 
voor de toekomst van onze provincie’. Als die 
stap wordt overgeslagen blijven projecten als 
los zand aan elkaar hangen én is de kans 
groot dat ze onvoldoende door de Groningers 
worden gedragen. Inclusief het risico op het 
ergst mogelijke gevolg: jammer dan, van dat 
nieuwe perspectief voor Groningen.

Deze ambities liggen ten grondslag aan de verdeling van de 

pot met goud (805 miljoen) onder provincie en gemeenten.
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Nadenken over de toekomst van Groningen

‘Van warenhuis naar waardenhuis’
Geschaad door de gevolgen van de gas-
winning en gefrustreerd door de wijze van 
afhandeling daarvan door de overheden, 
zijn veel Groningers veroordeeld tot het 
hier en nu, tot de eigen sores. Nadenken 
over de toekomst van Groningen wordt dan 
minder urgent. Maar toch…

We kunnen met het geld uit het Nationaal 
Programma Groningen (NPG) dat nu wordt uit-
gedeeld, leuke dingen doen in onze straten en 
dorpen. Dat geeft wellicht zelfs weer wat po-
sitieve energie. Maar wat als er straks buiten 
die dorpen dingen gebeuren die het woongenot 
en de leefbaarheid weer danig aantasten? 
Omdat bestuurders en bedrijven, met hun vaak 
korte termijn denken, voor ons gaan bepalen 
hoe de toekomst van Groningen als geheel er 
uit moet zien? De wellicht van onder op verbe-
terde lokale woonbeleving kan dan, door een 
top down invulling van Groningen als geheel, 
heel snel weer om zeep worden geholpen. 

Al sinds de Wiebestafels, begin 2018, waar-
onder een ‘toekomsttafel’, ben ik het niet 
eens met de aanvliegroute voor het bestem-
men van het toekomstgeld: de 1,15 miljard 
euro. In diverse opiniestukken in onder meer 
het Dagblad van het Noorden, werd al eens 
ingegaan op het gemis van een van onderop 
geformuleerde en gedragen toekomstvisie voor 
de provincie Groningen als geheel. 

Naar aanleiding van recente gesprekken met 
mensen van het NPG maakte ik de schets die 
bij dit artikel te zien is. Hieronder leg ik uit 
waarom het verstandig en noodzakelijk is om 
dit ontwerp, dit model, om te zetten naar de 
praktijk. Om de burgers/bewoners – ook bij de 
toekomstbepaling van Groningen als geheel – 
aan het roer te zetten! Het is misschien wel de 
enige manier om ons thuis (te blijven) voelen 
in deze prachtige provincie. 

De schets kreeg de titel ‘Van warenhuis naar 
waardenhuis’. Het warenhuis als metafoor 
voor de situatie waar alleen de waarde geld 
telt (oude economie) en top-down wordt 
geregeerd (oude politiek). Het waardenhuis 

als metafoor voor een situatie waarin wordt uit-
gegaan van meerdere door mensen beleefde 
waarden, zoals leefbaarheid, welzijn, circulari-
teit, onderlinge verbinding, die even belangrijk, 
dan wel belangrijker zijn dan geld (nieuwe 
economie) én waarin veel meer bottom-up (van 
onder naar boven) wordt beslist over grote 
zaken, zoals onze toekomst (nieuwe politiek). 
Het waardenhuis wordt ontworpen door de 
burgers en de burgers bouwen dit huis mee. 
Het wordt hun thuis…

Als geen ander weten wij Groningers dat dit 
thuis een stevig Fundament nodig heeft: stap 
één in de bouw van elk huis. Dit fundament 
wordt hier gevormd door gedeelde waarden 
die wij als Groningers hebben ten opzichte van 
onze mooie provincie. Ik noem hier altijd maar 
het voorbeeld Rust en Ruimte, want negen 
van de tien mensen die ik bevraag over wat zij 
van grote waarde vinden en wat zij zeker willen 
behouden als waardevol, komen meestal met 
deze combinatie van waarden-woorden. 

Stap twee in het bouwen van het huis is het 
formuleren van een Gewenste Toekomst. 
Een toekomst die als een Dak boven ons 
hoofd rust; die ons droog houdt en waarop 
een schoorsteen staat, die natuurlijk moet 
‘roken’… Hoe willen we dat wij en onze 
kinderen in 2050 in deze provincie leven? Hoe 
moet onze provincie er dan uitzien? Vragen die 
we kunnen beantwoorden wanneer we onze 
gedeelde en gedragen waarden hierin mee 
nemen.. 

De derde stap in het proces om een mooi 
waardenhuis te bouwen is het vormgeven van 
het Frame. Als we onze fundering (waarden) 
hebben gelegd en als we ons dak (gewenste 
toekomstbeeld) hebben ontworpen, dan kan 
op de fundering het frame, de draagconstruc-
tie, worden opgebouwd; de programma’s en de 
projecten. Niet als losse pilaren, maar in sa-
menhang: zij dienen het dak te ondersteunen. 

NPG bouwt in het luchtledige
In mijn beleving bouwt het NPG nu in het lucht-
ledige aan een frame (programma’s en projec-

ten) zonder dat deze rust op een fundament 
(gedeelde waarden) en zonder dat zij een dak 
(een gewenste toekomst) ondersteunt. Daar-
om zal dit NPG-frame nooit een huis worden 
waarin gewoond kan worden. Bij het minste of 
geringste bevinkje zal het los staande frame-
werk als een kaartenhuis in elkaar storten. 
Het Nationaal Programma Groningen en de 
overheden moeten niet alleen zorgen dat bur-
gers/bewoners op lokaal niveau mee kunnen 
denken over de toekomst van hun huis, straat 
of dorp. Ook met betrekking tot het formuleren 
van een toekomstvisie van Groningen als pro-
vincie moeten bestuurders zorgen dat gedeel-
de waarden en visie bij de burgers/bewoners 
worden opgehaald. Juist deze waarden en visie 
moeten worden verwerkt in de (NPG) program-

ma’s en projecten. Het gaat immers om het 
welzijn van de Groninger bevolking; nu en in 
de toekomst. Het klinkt wellicht als een open 
deur: maar participatie van de bewoner/burger 
in de totstandkoming van een gedeelde en 
gedragen toekomstvisie mag niet  een kwestie 
van ‘spiegeltjes en kraaltjes’ zijn. Want daar 
kijken Groningers toch snel doorheen. 

Derwin Schorren 

MKB luidt de noodklok
Dat schadeafhandeling en versterking voor de gedupeerden in Groningen erg lang 
duurt en niet altijd goed verloopt, is onderhand wel bekend. Onder druk van onder 
meer de GBB en het Gasberaad zijn er verschillende maatregelen genomen om de 
pijn te verzachten. Het blijkt echter dat ondernemers uit het MKB van veel van 
deze regelingen zijn uitgesloten. 

Zo gelden bijvoorbeeld de waardevermeer-
deringsregeling (tot €4000,- subsidie voor 
energiebesparende maatregelen bij meer 
dan €1000,- mijnbouwschade), het koopin-
strument en de waardedalingsregeling niet 

voor de ondernemers uit het MKB. Een 
veelgehoord argument is, dat schade bij 
het MKB “te ingewikkeld” is! Voor directe 
omzetschade kunnen bedrijven zich melden 
bij het schadeloket van, jawel, de NAM. 

De resultaten hier zijn zeer beperkt. De 
ondernemers zitten, naast hun eigen parti-
culiere zorgen, met extra problemen. Terwijl 
particulieren nu een beroep kunnen doen 
op de omkering van bewijslast, worden de 
problemen voor de ondernemers onterecht 
op “bedrijfsrisico” gegooid. De vele uren 
die besteed moeten worden aan mijnbouw-
schadedossiers worden niet vergoed en 
gaan ook nog eens ten koste van de eigen 
onderneming.

Ondergeschoven kindje
De GBB heeft zich, wellicht een beetje laat, 
gerealiseerd dat het MKB een onderge-
schoven kindje is geweest. Op dit moment 
zijn er geen specifieke regelingen voor de 
lokale ondernemers. Feitelijk betekent dit, 
dat ondernemers een vergoeding van veel 
met name indirecte schade aan hun bedrijf, 
kunnen vergeten. Want deze zijn nergens 
te claimen. Op dit moment wordt de TCMG 
omgezet naar het Instituut Mijnbouwscha-
de Groningen (IMG), dat alle soorten mijn-
bouwschade moet gaan vergoeden. Het 
lijkt erop dat er nu wel speciale regelingen 
gaan komen voor het MKB.

Werkgroep MKB
De GBB heeft een werkgroep MKB opge-
richt, die de problemen bij de ondernemers 
bekijkt. De werkgroep voorziet het GBB-be-
stuur van de nodige informatie, zodat 
er binnen het IMG nu wel op juiste wijze 
beleid kan worden gemaakt voor de speci-
fieke problemen van de ondernemers.

Ondernemers wonen vaak in hun be-
drijfspand, en hun bedrijf is tevens (een 
deel van) hun pensioenvoorziening. Door 
mijnbouwschade daalt de waarde, door 
schade en versterking is er omzetverlies en 
door het negatieve investeringsklimaat wil 
de bank niet (verder) financieren. Aanko-
pen worden uitgesteld en nieuwe bedrijven 
blijven uit. Alles hangt met elkaar samen 
en dat maakt het ingewikkeld, maar niet 
onoplosbaar. Het is hoog tijd dat de pro-
blemen bij het MKB erkend worden en, nog 
veel belangrijker, opgelost worden.

Met het benoemen van de problemen 
komt die oplossing hopelijk ook dichterbij. 
Hoogste tijd, dat er aandacht komt voor de 
sores van de ondernemers.

steen vol verwachting
scheuren op zoek naar elkaar

om te verdwijnen
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Aannemers betrokken bij de  
schadeafhandeling door de TCMG 
Aannemers zijn op verschillende manieren betrokken bij de schadeafhandeling door 
de TCMG. De GBB-redactie zet de hoofdlijnen hieronder op een rijtje. Op de website 
van de TCMG is eventueel meer informatie te vinden.

Acuut onveilige situatie
Bij melding van een acuut onveilige situatie 
(AOS) moeten soms snel veiligheidsmaatre-
gelen worden genomen. Er zijn drie aanne-
mers* die deze werkzaamheden namens de 
TCMG (mogen) uitvoeren. Met hen zijn ook 
afspraken gemaakt over beschikbaarheid. 
De (eventueel tijdelijke) maatregelen moeten 
idealiter binnen 48 uur worden uitgevoerd.
* Brands Bouw, Notebomers Bouwgroep en 
Jorritsma Bouw

Aannemersvariant in de reguliere procedure
De TCMG laat dertien geselecteerde 
aannemers onder verantwoordelijkheid van 
onafhankelijke deskundigen schade-opna-
mes verrichten. Met een calculatietool van 
de TCMG maken ze ook de berekening van 
de schade-omvang. Binnen het reguliere 
schadeproces kun je kiezen voor het selec-
teren van een aannemer. Dit kan alleen als 
het om een eenvoudig dossier gaat en geldt 
dus niet voor bijvoorbeeld monumenten, 
boerderijen, bedrijfsgebouwen of dossiers 
met een omvangrijke historie van schade-
afhandeling bij de NAM. De opname die de 
aannemer doet, wordt vervolgens door een 
onafhankelijke deskundige beoordeeld. Deze 
geeft ook aan welke schades naar zijn/haar 
oordeel mijnbouwschade zijn en welke niet. 

Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u 
een zgn. zienswijze indienen op het advies-
rapport. Uiteindelijk beslist de TCMG. Het 
is ook mogelijk om zelf een aannemer voor 
te dragen. Deze moet wel aan een aantal 
eisen voldoen, zoals het dragen van een 
keurmerk. Als de aannemer voldoet, dan 
kan deze de schade-opname en een eerste 
calculatie doen van de schade-omvang. 

De opname die de aannemer doet, wordt ook 
weer door een onafhankelijke deskundige 
beoordeeld en deze geeft aan welke schades 
naar zijn oordeel mijnbouwschade zijn en 
welke niet. Net als hiervoor kan de melder 
een zienswijze indienen als hij het niet eens 
is met het advies, en beslist TCMG.

In totaal zijn er op dit moment ruim 3.600 
dossiers opgepakt via bovenstaande aan-
nemersvarianten. Het overgrote deel wordt 
uitgevoerd door aannemers die door TCMG 
zijn geselecteerd. Ruim 2.400 schades zijn 
inmiddels opgenomen. Begin dit jaar was bij 
ruim de helft een besluit genomen. In het 
algemeen kan de aannemersvariant voor-
delen bieden voor de schademelder omdat 
dezelfde aannemer gevraagd kan worden 
om, na het besluit van de TCMG en uitkering 
van de schadevergoeding, ook de herstel-
werkzaamheden uit te voeren. De aannemer 

is dan immers bekend bij de schademelder 
en kent de situatie. Van deze mogelijkheid 
wordt in de praktijk maar mondjesmaat 
gebruik gemaakt.

Aannemersvariant in de Stuwmeerregeling
In de Stuwmeerregeling (die nu is afgelopen) 
kon iedereen met een schademelding date-
rend van vóór 1 januari 2019 op basis van 
facturen van een aannemer kiezen uit een 
vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro 
of een ‘variabele’ vergoeding van maximaal 
11.000 euro (inclusief BTW). 
De melders die hiervoor hebben gekozen, 
kunnen de komende vijf jaar een aannemer 
naar keuze inschakelen (keurmerk niet 
vereist) om de huidige schades te laten 
herstellen voor (maximaal) een totaalbedrag 
van 11.000 euro. Bij de betreffende wonin-
gen wordt een opname gedaan (door TCMG) 
om vast te stellen welke schade onder deze 
regeling wordt vergoed. Mochten de repara-
ties uiteindelijk duurder uitvallen, dan zijn 
de meerkosten in het kader van de stuw-
meerregeling voor eigen risico. Mocht zich 
na de opname een beving voordoen waaruit 
nieuwe schade ontstaat, dan kan deze weer 
worden gemeld bij het schadeloket en kun je 
daar opnieuw vergoeding voor aanvragen.

In totaal kozen ruim 426 schademelders 
voor deze aannemersvariant in de Stuw-
meerregeling. Geen van deze dossiers is 
nog afgerond, want in deze regeling kunnen 

gedupeerden nog lange tijd (vijf jaar) aan de 
slag met de aannemers.

Er zijn geen cijfers over een eventueel 
procentueel verschil in de toekenning van 
het schadebedrag als een deskundige de 
opname doet ten opzichte van de aanne-
mersvarianten. Dat zou toch wel interessant 
zijn voor betrokkenen die voor de keus staan 
of ze nu wel of niet zelf een aannemer de 
schade willen laten opnemen.

Dit zijn de 13 aannemers, die door 
TCMG zijn geselecteerd:
Bouw & Facility Nederland, Bouwgroep 
B.S.H., Bouwbedrijf Iden, Bouwbedrijf 
Kooi, Bouwbedrijf Mulder, Bouwbedrijf 
de Ridder B.V., Bouwbedrijf Rottinghuis, 
Bouwbedrijf SHP. Bouwbedrijf Tent, 
Bouwbedrijf Van Wijnen, Brands Bouw, 
Jorritsma Bouw, Vriesbouw.

Van tenminste 1 van deze aannemers is 
feitelijk bekend dat die een onderaanne-
mer inschakelt. Deze huurt vervolgens 
‘dames’ in om de opname te doen en 
relevante foto’s te maken. De TCMG 
was hiervan niet op de hoogte, en on-
derzoekt deze werkwijze. Voor de TCMG 
is het uitgangspunt dat een persoon 
met bouwkundige kennis de schade-op-
name uitvoert.

“Iedereen die een jaar in Groningen woont, houdt 
van Groningen”
Groningen lijkt wel een beetje op Ierland. Veel Ieren zochten hun heil elders, toen hun 
land schaamteloos werd uitgebuit door de Engelse overheersers. Maar ze blijven altijd 
verbonden met hun moederland. Zo ook zijn er veel Groningse jongeren uitgewaaierd 
richting ‘het westen’ of zelfs de wereld over op zoek naar werk en geluk. Met achterla-
ten van familie in gehavende huizen.

Toch blijft die geboortegrond trekken. Zo ook 
bij Anna Herngreen, nu wonend in Amsterdam 
en werkend vanuit Utrecht. Net zoals het 
bij haar jeugdvriendin Alied Sijpkens bleef 
schuren. “Groningen komt zo vaak negatief 
in het nieuws: er gebeuren dingen die echt 
niet kunnen. Tegelijkertijd gebeuren er zoveel 
bijzondere dingen, is er zo veel kracht, zoveel 
potentie, zijn er zoveel nieuwe innovatieve 
dingen: is dat ook iets om te mobiliseren? En 
bovendien trekt onze generatie vaak weg maar 
komt vaak wel weer terug en voelt zich op één 
of andere manier betrokken bij Groningen.” 
Ze gingen praten met de provincie, met men-
sen van het Economic Board Groningen en het 
Nationaal Programma Groningen (NPG), met 
bewonersinitiatieven, met heel veel mensen. 
Om te kijken wat er nu al gebeurt en wat ze 
vanuit hun generatie zouden kunnen toevoe-
gen. Samen met Cas Valstar, Esther Breukel-
kamp en Crijn Sijpkens die ze nog kenden uit 
de middelbare schooltijd in Warffum is toen 
het idee voor Ommekracht ontstaan en  
uitgewerkt (www.ommekracht.nl ). 

Ommekracht wil “bijdragen aan de toekomst 
van Groningen als mooiste en meest vooruit-
strevende provincie van Nederland.” Dat willen 
ze doen “door binnen én buiten de provincie 
een positief geluid over Groningen te laten 
horen, de jongere generatie te mobiliseren 

en samen te brengen, bestaande en nieuwe 
projecten te initiëren of te versterken door 
een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de 
toekomstvisie van het Nationaal Programma 
Groningen”. 
Het vertrekpunt is wat Groningen volgens hen 
kenmerkt: níet de krimp, níet de aardbevingen, 
níet de gaswinning, wél de kenniseconomie, 
de innovatie in de zorg, duurzame energie, 
de levendige cultuur en het prachtige en 
unieke landschap. En zo kwamen eind vorig 
jaar op 12 oktober zo’n honderd deelnemers 
bij elkaar om acht thema’s uit te diepen: van 
vervoer tot imago, van cultuur/toerisme tot 
duurzaamheid/energie, van jeugd- en dorps-
voorzieningen tot lokale zorg, van woningbouw 
tot arbeidsmarkt en kenniseconomie. Hoe ziet 
Groningen er in 2040 uit en welke projecten 

gaan die toekomst dichterbij brengen? 
Anna Herngreen: “Het was niet de bedoeling 
dat we een hele leuke dag zouden hebben en 
dat het daarna een stille dood zou sterven.” 
Het werd dus hard werken én het werd ook nog 
eens inspirerende dag. “We kregen ze niet de 
lokalen uit, ze waren niet meer te stoppen”.
De resultaten werden aan het eind van de dag 
gepresenteerd aan een jury met o.a gede-
puteerde Fleur Gräper en Tweede Kamerlid 
William Moorlag. De keuze viel op de ‘dorps-
campus’ met studenten én ouderen. De 
publieksprijs ging naar de ‘circulaire wijk’, een 
samenwerking tussen overheid, universiteit, 
Hanzehogeschool en lokale bewoners.
Een stille dood was er daarna ook niet. Achter 
de schermen zijn de groepen - allemaal 

vrijwilligers - doorgegaan. De beste projecten 
worden door de bedenkers opgepakt en verder 
gebracht. Steun komt vanuit het NPG en in één 
geval vanuit de provincie (‘Er vliegt iets boven 
Groningen’ - in 30 minuten van Amsterdam 
naar Groningen en omgekeerd). 
Zo zou gegarandeerd moeten zijn dat de 
projectresultaten van de dag ook een vervolg 
krijgen, uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. 
De vijf initiatiefnemers bezinnen zich onder-
tussen op de volgende stappen. Daarover in 
maart meer op hun website. 

En de verbondenheid met Groningen, die blijft. 
Nogmaals Anna: ”Iedereen die een jaar in 
Groningen woont, houdt van Groningen”.

Illustratie: Wietske Westra

Ontwerp: Door van der Keur

merel zingt vroeg
eerder dan ooit in het jaar

de busjes zijn laat…
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Geheel onafhankelijk en kosteloos

Postbus 19 Telefoon E-mail 
9919 ZG Loppersum 088 - 223 44 55 info@onafhankelijkeraadsman.nl 

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of bouwkundig 
versterken als gevolg van de gaswinning in Groningen? Het Meldpunt 

Onafhankelijke Raadsman is er voor u! www.onafhankelijkeraadsman.nl

Heb jij een goed idee voor je dorp? 

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt 
gezamenlijke plannen van inwoners met een 
maximale bijdrage van 10.000 euro. 

Voor criteria, gebiedsafbakening en meer: 
www.loketleefbaarheid.nl
Even overleggen? 050 - 30 50 211

Het Loket is onderdeel van het Nationaal Programma Groningen 
en wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen i.s.m. SNN.

GR
ON

IN
GE

N loket
Leefbaarheid

• eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden • bespaar tot wel 20% op uw 
energierekening • Duurzaam en volledig recyclebaar • aantrekkelijk geprijsd 

• binnen één week naar een comfortabeler leefomgeving

thermovloer

De complete renovatievloer
Schuimbeton – vloerverwarming - afwerkvloer

Schuimbeton als basis | 100% recyclebaar
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Burgemeester Beukema:

“Alle woningen moeten worden geïnspecteerd”
Als we na het interview door burgemeester Beukema naar de uitgang worden 
begeleid, vertelt hij dat hij die avond gaat dineren met een groepje inwoners van de 
gemeente dat hij – vanwege grote problemen rond de aardbevingsproblematiek – 
heeft ‘geadopteerd’. Met hen is het inmiddels de goede kant op gegaan. Maar hoe 
gaat het met al die anderen?

“In maart 2018 is zoals we weten door het 
kabinet besloten de aardgaswinning dras-
tisch te verlagen. De versterkingsoperatie 
kwam stil te liggen. Ook nu, anno 2020, is 
die operatie nog niet goed op gang geko-
men. In 2018 en 2019 is er veel minder 
gebeurd dan we hadden gehoopt. Vraag me 
niet om cijfers over 2019: daarover heb ik 
begin januari nog geen enkel beeld gekre-
gen.” Gerard Beukema, burgemeester van 
Delfzijl, draait er niet omheen. “Zolang niet 
duidelijk is wat er in 2019 is gebeurd, kan 
ik geen programma voor 2020 maken.” Een 

week na dit interview gaat hij weer in overleg 
met de verantwoordelijke ministers. Beuke-
ma hoopt dat de NCG vanaf nu doortasten-
der zal kunnen opereren. Zelf ziet hij heil in 
een praktijkgerichte proef met 250 huizen: 
“Een aannemer en constructeur bepalen 
wat er moet gebeuren en voeren dat binnen 
een half jaar uit. Mocht dit werkbaar zijn 
dan zou je daarna 1.000 huizen op deze 
wijze kunnen toevoegen.” Maar zover is het 
nog niet. Achter de schermen mag dan veel 
gebeurd zijn, voor de bewoners is dat weinig 
zichtbaar. “Met mijn aanpak, 35 informatie-

bijeenkomsten, hoopte ik het vertrouwen in 
de overheid te kunnen vergroten. Maar nu er 
nog steeds veel onduidelijk is, lijkt dat ijdele 
hoop. Dat is heel vervelend.”
Een gunstige uitzondering is de Zandpla-
tenbuurt-Noord in Delfzijl. Daar worden de 
huizen gesloopt en er komen energie-neutra-
le woningen voor terug. “Omdat die nieuwe 
huizen merendeels op andere plekken wor-
den gebouwd hoeven de bewoners slechts 
eenmaal te verhuizen.” Beukema vertelt dat 
hij al flink op de huid wordt gezeten door 
inwoners die in Zandplatenbuurt-Zuid wonen 
– en daar heeft hij alle begrip voor. “Zij zien 
wat er in Noord gebeurt en willen dezelfde 
regeling. Dat is ook onze inzet. De komende 
maanden moet duidelijk worden of dat lukt.” 
Natuurlijk is er geharrewar onder de mensen 
die moeten verhuizen. “Maar ik hoor ook 
veel tevreden geluiden.”

Voor een aantal buitengebieden ligt het 
moeilijker. “Een dorp als Krewerd is na-
tuurlijk te overzien, daar gaat het in totaal 
om 44 woningen. En in Meedhuizen zijn er 
zoveel woningen in de risicocategorie, dan 
neem je de paar anderen (zonder HRA indi-
catie) in de inspectie meteen mee. Maar in 
een plaats als Wagenborgen, waar alleen de 
P50 woningen inmiddels geïnspecteerd zijn 
(en nog wachten op uitslag), is dat moeilijk 
te realiseren. Aan de huizen die in P90 
vallen moet nog worden begonnen.” Gerard 
Beukema is over één ding heel duidelijk: “Ik 
vind dat op termijn alle woningen (ook zon-
der HRA indicatie) moeten worden geïnspec-
teerd, want alle woningen zijn geraakt door 
de vele bevingen, en pleit voor een snelle 
integratie van versterking en schade-afhan-
deling. Het debat daarover moeten we in 
Groningen en met Den Haag snel voeren.”

Het Rijk garandeert dat er geld is. Maar 
geldt die garantie ook voor het personeel 
dat nodig is voor de jarenlange operatie? 
“Dat gaan we de komende tijd merken. Er is 
een groep bouwers waarmee afspraken zijn 
gemaakt. Belangrijk is dat er een constante 
stroom van werkzaamheden op gang komt. Met 
de al eerder genoemde praktijkgerichte aanpak 
moeten er meters gemaakt kunnen worden.”

NCG en IMG lijken dicht bij elkaar – zelfs in 
hetzelfde gebouw - te worden gevestigd. Ook 
daar ziet Gerard Beukema kansen; de lijnen 
voor overleg zouden korter kunnen worden. 
“De machine van de NCG moet in 2020 
zodanig geolied zijn dat we er als gemeen-
ten op kunnen rekenen en ook echt kunnen 
zeggen: Wat in ons lokaal programma staat, 
wordt conform de planning uitgevoerd. Ik 
baal er enorm van dat dit over de uitvoering 
van het lokale programma 2019 niet gezegd 
kan worden, terwijl dat toch in samenspraak 
met de NCG is opgesteld.”

Per 2022 wordt gestopt met de gaswin-
ning. Geeft dat nog een ander beeld? “Mijn 
stelling is: zo spoedig mogelijk met alle 
instanties aan tafel om te zien wat dit gaat 
betekenen. Er blijven aardbevingen, waar-
schijnlijk minder en minder zwaar, maar de 
kans op een zware beving is niet weg. Het 
merendeel van de woningen in het be-
vingsgebied is verzwakt door de jarenlange 
bevingen. Mijn inzet zou zijn: a. integratie 
van schade-afhandeling en versterking; 
b. uiteindelijk inspectie van alle woningen 
volgens een eenduidige aanpak die je vooraf 
vaststelt en niet voortdurend aanpast; en c. 
met als doel dat de woningen weer lange tijd 
mee kunnen en gasloos zijn.”

Gerard Beukema: “Ik vind dat op termijn alle woningen 

moeten worden geïnspecteerd”

Het aantal afkortingen is bijna niet meer te volgen:

TCMG, IMG, NCG en NPG
In 2015 begon Hans Alders met een ambitieus programma als Nationaal Coördina-
tor Groningen. Schadeafhandeling, versterking, leefbaarheid; onder zijn bezielende 
leiding zou dat plaats gaan vinden. Drie jaar later stapte hij op omdat hij dit pro-
gramma niet op de rails kreeg door de tegenstribbelende overheid.

Nu, vijf jaar later, zijn schadeherstel, verster-
king en leefbaarheid in verschillende insti-
tuten ondergebracht. Wanhopig probeert de 
overheid met wetgeving, regels en bestuurs-
organen de ontstane chaos onder controle 
te krijgen. Zelfs voor ingewijden is het aantal 
afkortingen bijna niet meer te volgen.

We hebben als hoofdverantwoordelijken:
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen, TCMG. De in januari aangeno-
men Tijdelijke Wet Groningen bepaalt, dat 
de TCMG overgaat in het Instituut Mijnbouw-
schade Groningen. 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Dit IMG wordt verantwoordelijk voor alle 

mijnbouwschade in Groningen. Dus niet 
alleen fysieke schade aan gebouwen, maar 
ook onder andere de waardevermindering en 
immateriële schade. De wet maakt ook dat 
de rechten van Groningers net iets anders 
zijn dan van andere Nederlanders. Naar ver-
wachting gaat het IMG in juni van start. De 
precieze regels voor de verschillende scha-
devormen worden op dit moment bepaald. 

Het IMG wordt een Zelfstandig Bestuursor-
gaan (ZBO) en valt onder het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.

NCG
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
wordt enkel en alleen verantwoordelijk 
voor de versterking van de woningen en 
gebouwen. Hiervoor is het wetsvoorstel 
‘Versterking’ opgesteld, dat momenteel in 
behandeling is. Op deze wet is veel kritiek, 
omdat niemand gelooft, dat de versterking 
op deze wijze echt snel en daadkrachtig zal 
gebeuren. Zo zal een bewoner met maar 
liefst acht verschillende instanties te maken 
krijgen. De tijdsdruk op deze wet is hoog, 
wat tot overhaaste besluiten kan leiden. 
Zolang de wet niet van kracht is, is de finan-
ciering van de versterkingsoperatie ondui-
delijk. Bovendien wil de Tweede Kamer pas 
met de Parlementaire Enquête Groningen 
beginnen nadat deze wet is aangenomen. 

In alle wijsheid heeft men besloten, dat de 
NCG onder het ministerie van Binnenlandse 
Zaken valt.

Houd rekening met mislukking
Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid 
dat, nadat schadeherstel en versterking 
eerst gesplitst waren, de overheid toch 
begrijpt dat dit niet te scheiden is. Er zal 
dan ook getracht worden om beide institu-
ten één loket te laten vormen. Dan kunnen 
schadeherstel en versterking worden ge-
combineerd. Twee reorganiserende institu-
ten, twee wetten onder constructie, twee 
verschillende ministeries. “Houd rekening 
met mislukking” waren de woorden van de 
voorzitter van de TCMG, Bas Kortmann, een 
half jaar geleden. Waarvan akte.
Voor het leefbaarheidsprogramma is het 
Nationaal Programma Groningen (NPG) 
verantwoordelijk. Voor hun activiteiten: zie 
pagina 5.

er gaat niets boven…
wachten op gerechtigheid 

een eeuwigheid lang
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scoop
"een brede blik
op bouwen"

huisvestingsadvies

bouwkosten

bouwregelgeving

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle

www.bouwscoop.nl

Vernieuwde

website

www.buroderooy.nl

| buro de rooy | Storksterpad 1, 9919 JT Loppersum |
| 06 22 57 5074 | info@buroderooy.nl | www.buroderooy.nl |

Luchtwarmtepompen

bestuursrecht     advocaat

www.degoedebestuursrecht.nl

Niet eens met de 
beslissing van TCMG? 

Met advies en in beroep 
staan wij u graag bij!
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Een goede depotovereenkomst, 10 tips
Als je gaat versterken, maar ook bij sloop/nieuwbouw, gaat het om grote bedragen, 
die meestal via depots stapsgewijs worden verstrekt aan bewoners. Zolang je zelf 
de bedragen voorschiet, of wanneer je meer moet uitgeven dan er in dit depot zit, 
loop je financiële risico’s. 

Het is daarom van belang dat de depotover-
eenkomst je vrijwaart van deze financiële ri-
sico’s. In deze depotovereenkomst staat wie 
waarvoor verantwoordelijk is, hoe het proces 
loopt en wat jouw rechten en plichten zijn.

Hieronder volgen als leidraad enkele tips. 
Waar moet je op letten om achteraf niet voor 
verrassingen te komen staan:

1) Zorg dat je pas begint aan de depotover-
eenkomst als de budgetovereenkomst van 

de NCG akkoord is. Pas dan ben je er zeker 
van dat het bedrag tot jouw beschikking 
staat.
2) Zorg dat de depotovereenkomst is gete-
kend, voordat je zelf verplichtingen aan-
gaat. Maak dus nog geen kosten en maak 
geen mondelinge of schriftelijke afspraken 
(opdrachten/offertes) waar je niet op terug 
kunt komen als de overeenkomst niet (tijdig) 
rond is
3) Wees kritisch op de inhoud van de hele 
overeenkomst. Let niet alleen op de tenaam-

stelling, aannemer en het depotbedrag. 
Zoek hierbij zo nodig hulp bij Stut-en-Steun 
(gratis), Vereniging Eigen Huis of een jurist. 
4) Als je gewenste wijzigingen hebt doorge-
geven, controleer dan of deze correct zijn 
verwerkt. Controleer ook of er nog andere 
wijzigingen zijn doorgevoerd. Lees een  
nieuwe versie steeds weer kritisch door.
5) Blijf zelf zorgen dat er voortgang is. Blijf 
er zelf regelmatig achteraan zitten dat je de 
overeenkomst tijdig krijgt.
6) Als de bewonersbegeleider een planning 
geeft, denk dan zelf ook na of het reëel is. 
Vaak is de planning veel te optimistisch. 
7) Houd voor jezelf een planning aan en 
houd hiermee rekening in de contracten.
8) Zorg dat belangrijke afspraken schriftelijk 

worden bevestigd, zodat je hier later op te-
rug kunt komen, als dat nodig mocht blijken.
9) Zorg dat duidelijk is beschreven wie de 
verantwoordelijkheid neemt voor de financië-
le risico’s, die niet bij de bewoner horen. 
10) Laat je niet onder druk zetten om een 
overeenkomst te tekenen waarmee je on-
acceptabele risico’s neemt. Als men de over-
eenkomst niet wenst te wijzigen, geef dan 
bijvoorbeeld aan dat je de depotovereen-
komst in de huidige vorm niet kunt tekenen 
en geef aan dat je je op een oneigenlijke 
manier onder druk gezet voelt.

Deze tips zijn niet volledig en je kunt er geen 
rechten aan ontlenen.

‘Groningen/Grunnen’:
Huub Oosterhuis stelt 
opbrengst dichtbundel 
beschikbaar
Dichter Huub Oosterhuis presenteerde eind 
januari in de Martinikerk in Groningen de 
heruitgave van zijn bundel ‘Groningen’, zes-
tig jaar geleden ontstaan tijdens zijn studie 
in de stad. Bijzonderheid: alle gedichten 
in de heruitgave zijn voorzien van een 
vertaling in het Gronings door Marten van 

Dijken uit Haren.  Oosterhuis voegde als 
proloog op zijn nu geheten bundel ‘Gronin-
gen/Grunnen’ het gedicht ‘Aardbeving’ toe, 
waarmee Allard Tammenga (toen 10 jaar) 
in 2018-2019 de landelijke top 100 van 
jeugdige dichters bereikte. In een nieuw 
geschreven epiloog steekt de dichter alle 

Groningers een hart onder de riem. 
De eerste regels in de bundel luiden: 
“Bij aankoop van deze bundel ondersteunt 
u de gedupeerden van de aardbevingen in 
Groningen.”

De GBB heeft Huub Oosterhuis voorgesteld 
de opbrengst ten goede te laten komen 
aan Stut-en-Steun.

De bundel is verkrijgbaar bij de boekhan-
dels en via www.uitgeverijhetmoet.nl. 
Kostprijs € 15,- 

ontwerp omslag Heleen Oomen

Waarmee kan Stut-en-Steun helpen?
Het verhaal van de heer en mevrouw K.
Het echtpaar, de heer (52) en mevrouw (54) 
K., uit een dorp in Noord-Groningen, kampt al 
meerdere jaren met schade aan hun vrijstaan-
de woning. Na de beving in Huizinge in 2012 
ontstonden de eerste scheuren in de buiten-
muren, de keuken en de badkamer. Toentertijd 
is de schade netjes afgehandeld door de NAM. 
Meneer en mevrouw waren tevreden en gingen 
verder met hun leven. In de jaren erna ontston-
den er echter nieuwe schades en de herstelde 
schades kwamen weer terug. Het echtpaar 
deed twee keer een nieuwe schademelding en 
dit keer ging de schadeafhandeling een stuk 
minder makkelijk.

Immateriële schade
Door de stress en zorgen van de schades aan 
hun huis heeft het echtpaar inmiddels ook te 
maken met immateriële schade. Meneer zit al 
een jaar thuis met een burn-out en paniek- 
aanvallen. Mevrouw kan er mentaal een stuk 
beter mee omgaan, maar desondanks heeft de 
aardbevingsproblematiek grote impact op hun 
leven en gezondheid.

Teleurstellend adviesrapport
Een dorpsgenoot vertelt hen over Stut-en-
Steun, een onafhankelijk bewonerssteunpunt 
dat kosteloos hulp biedt in de processen 
rond mijnbouwschade en versterken. Me-

vrouw neemt contact op en een paar dagen 
later heeft zij een gesprek met één van de 
steunpuntmedewerkers op het kantoor in 
Appingedam. Mevrouw vertelt het hele verhaal 
vanaf de eerste scheur tot aan het moment 
dat het adviesrapport van de meest recente 
schade-inspectie op de deurmat valt. Meneer 
en mevrouw zijn het absoluut niet eens met de 
inhoud. Ze voelen zich niet serieus genomen 
en dat maakt hen boos en verdrietig. Van de 
39 schades zijn er slechts zes erkend als 
mijnbouwschade. De herstelmethodes zijn alle-
maal cosmetisch, en daarmee niet duurzaam, 
van aard. De overige schades zijn beoordeeld 
met andere “mogelijke” of “waarschijnlijke” 
schadeoorzaken. Ook zijn er een paar schades 
niet beoordeeld, omdat die niet verergerd 
zouden zijn. Totaal uit te keren schadebedrag: 
€ 5.600,-. Een veel te laag schadebedrag, 
aangezien de aannemer met een offerte van 
ruim € 23.000,- komt.

Zienswijze opstellen
Het echtpaar neemt met de medewerker van 
Stut-en-Steun het adviesrapport door. Samen 
zetten ze op een rij welke punten er in ieder 
geval in de zienswijze moeten komen. Vervol-
gens spreken ze af dat mevrouw een opzet 
maakt, die naar de medewerker mailt en daar 
vervolgens feedback op krijgt. Bij Stut-en-
Steun werken medewerkers met verschillende 
achtergronden, waaronder een jurist en een 
bouwkundige. Zij kunnen zo nodig feedback 
geven op deze zienswijze. Na twee weken is 
de zienswijze klaar en kan mevrouw deze naar 
de TCMG versturen, met als bijlage de offerte 
van de aannemer en een aantal zelfgemaakte 
foto’s van verergerde schade. 

Bezwaar tegen beslissing op zienswijze 
Een maand of drie later neemt mevrouw 
opnieuw contact op met Stut-en-Steun. Ze 
hebben een beslissing op de zienswijze 
ontvangen. De deskundige heeft voor 11, 
voorheen niet erkende schades, besloten dat 
de schades wel mijnbouw gerelateerd zijn. Van 
de zes erkende schades is voor drie schades 
de herstelmethode veranderd van cosmetisch 
in duurzaam. 

Dit resultaat brengt het echtpaar al een stap 
verder, maar met het herziene schadebedrag 
van, nu, € 11.500,- kunnen zij nog steeds bij 
lange na niet alle schades aan hun woning 
laten herstellen. Mevrouw maakt een nieuwe 
afspraak met de steunpuntmedewerker. Doel: 
hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift. 
Mevrouw vindt het erg prettig dat er iemand is 
die met kennis en ervaring met haar meekijkt 
en kan wijzen op belangrijke punten. Want 
hoe zou zij als leek moeten weten hoe ze een 
bezwaarschrift moet opstellen?

Resultaat bezwaarschrift
Het resultaat van het bezwaarschrift wordt 
momenteel afgewacht. Mogelijk komt er een 
hoorzitting, waarin het echtpaar mondeling 

hun bezwaren kan toelichten. Mogelijk worden 
er opnieuw schades toegekend en gaat het 
totale schadebedrag omhoog. Zonder de hulp 
van Stut-en-Steun waren meneer en mevrouw 
in ieder geval niet zo ver gekomen en ze zijn 
erg dankbaar voor de steun die ze hebben 
gekregen.

Bovenstaande casus is fictief, maar geeft een 
helder voorbeeld van de problematiek die inwo-
ners kunnen ervaren en hoe Stut-en-Steun hen 
daarbij kan helpen.

welkom@stutensteun.nl | 050 – 2112044
www.stutensteun.nl

Stut-en-Steun is er voor iedereen die 
behoefte heeft aan een luisterend oor. De 
organisatie kan je helpen met je schade-
dossier door mee te kijken, door aanwezig 
te zijn tijdens belangrijke gesprekken en/
of door mogelijkheden op een rij te zetten. 
Vragen over de versterking, schadeafhan-
deling of bezwaar maken op je schaderap-
port: Stut-en-Steun kan je helpen. 

Inloopspreekuren:

Appingedam maandagmiddag 14.00-16.00 uur Stut-en-Steun 
Spoorbaan 1

Kolham vrijdagmiddag 13.30-16.30 uur De Mainschoar 
Hoofdweg 81-a

Uithuizen woensdagochtend 09.30-12.30 uur De Fakkel 
Oosterstationstraat 14
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Op 6 november 2019 bestond de GBB 
10 jaar. Door onze volharding is de scha-
deafhandeling weg bij de NAM en stopt 
de gaswinning in 2022. 

Er ontstaat langzaamaan hoop op een toe-
komst. Het is het prille begin van perspec-
tief. Perspectief voor ons mooie en geliefde 
Groningen. Dat mooie Groningen willen we 
vereeuwigen. Daarom organiseerde de Gro-
ninger Bodem Beweging een fotowedstrijd: 
Groningse Beelden Bewegen.

Op 15 november 2019 werd in het provincie-

huis te Groningen door een vakjury de tien 
winnaars bekendgemaakt. De prijswinnende 
foto’s waren in het atrium van het provincie-
huis tot  eind vorig jaar voor het publiek te 
bezichtigen. Op deze pagina zie je de tien 
winnende foto’s.

De winnaars hebben ondertussen hun prijs 
geïncasseerd: een fotoworkshop op 18 
januari in Loppersum.*

* Harm Post, één van de prijswinnaars, is  
7 januari 2020 zeer onverwacht overleden.

Geen titel (foto Kees Faber)

Groningen in vuur en vlam (foto Harm Post †)

De Punt van Reide, een landschapskunstwerk op zichzelf (foto Maartje Heeres en Rob Reintsema)

Dijkverhoging tussen Delfzijl en Eemshaven (foto Henk Zuiderveen)

Grutto (foto Bernie Benz)

Het Groninger land (foto Onno Broeksma)

Groningse Beelden Bewegen
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Turbulente tijden in Groningen (foto Carla Eggens-Voort)

Ploegen met opa op stadstuin Toentje in Groningen (foto Peter Bulthuis)

Stille getuigen van een verlaten aardappelveld bij Froombosch (foto Elise Portier)

Een Gronings plaatje (foto Jaika Baele)

         

Acties

Politieke
gebeurtenissen

Overleggen en
bijeenkomsten

Aardbevingen

Interne 
vergaderingen

Informatievoorziening

Juridisch

88 Aardbevingen in de 
provincie Groningen, 
waarvan 11 met een 
magnitude van 1,5 of 
hoger

5 JUNI - Samen met 
OnVeiligheidsRegio loket 
in Den Haag geopend voor 
Groningse ‘vluchtelingen’

23 MEI - Met 100 leden 
Wiebes en Ollongren ver-
welkomen in Westerwijtwerd

3 X Leden voor Leden 
bijeenkomsten

1 X Algemene leden- 
vergadering

16 JANUARI - Met een 
bus vol leden naar 
gasdebat in Den Haag

10 MAART - Met 2 bussen 
vol leden naar Klimaat-
mars Amsterdam

 Besluit versterkings-  
 operatie 
 Advies waardedaling
 2e Kamer besluit tot   
 Parlementaire Enquête 
 (na opstart versterking)

5 X Bestuurlijk overleg 
met de minister
3 X  Agrarische tafel 
3 X Stuurgroep Nationaal 
Programma Groningen
5 X Maatschappelijke 
Stuurgroep
7 X Overleg met TCMG
4 X Overleg met NCG
3 X Werkgoep governance

2 X Immateriële schade
1 X Commissie waardedaling
1 X Kamerdebat Den Haag
3 X Overleg met SodM
18 X Gedeputeerde/regio-
bestuurders/provincie
12 X Diverse deskundigen
6 X Ministerie EZK
12 X Overleg met advocaat
10 X Stut en Steun

38 X Bestuursvergaderingen
11 X Klankbordgroep 
    vergaderingen
1 X   Strategiesessie

Delegatie uit Zuid-Korea
op bezoek bij GBB

30 JANUARI - beroep bij 
Raad van State tegen het 
gasbesluit 2018-2019 van 
de minister
16 MEI -GBB sleept Wiebes 
voor de rechter wegens 

3 GBB kranten
30  Persberichten
11 Nieuwsbrieven
337 Nieuwe GBB leden

Nieuwe volgers:   
245 Facebook
634 Twitter
107 Instagram

22 MEI - Zware aard-
beving in Westerwijtwerd, 
magnitude 3,4
09 JUNI - Zware aard-
beving in Garrelsweer, 
magnitude 2,5

16 MAART - Workshop 
voor het maken van 
posters bij Loesje in Arnhem 

INTERVIEWS met GBB 
voorzitter en vicevoorzit-
ter door RTV Noord en het 
Dagblad van het Noorden

15 T/M 19 AUGUSTUS -
GBB op Noorderzon met 
’bevingsbeleving’. 

GBB werft 4000ste lid op 
Noorderzon

6 OKTOBER - Start GBB 
fotowedstrijd

Activiteiten

NOVEMBER - Uitgave GBB 
scheurkalender

NOVEMBER - Uitgave 
GBB jubileumkrant met 
oplage 200.000

6 NOVEMBER - Uitdelen
GBB jubileumkrant in Den 
Haag en omstreken

15 NOVEMBER - Avond 
voor vrijwilligers GBB

15 NOVEMBER - Opening 
foto-expositie Groningse 
Beelden Bewegen in het
provinciehuis

 Versnelling versterking  
 en schadeafhandeling
 UN mensenrechten-
 comité heeft opnieuw  
 zeer krachtige aan-
 bevelingen gedaan 
 aan Ned. staat over de
 situatie in Groningen

trage WOB procedure
24 SEPTEMBER - GBB 
protesteert bij het OM 
over de afhandeling van 
het strafrecht onderzoek 
tegen de NAM

I.s.m.I.s.m. ’bevingsbeleving’. 

          2019
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Nieuwe mogelijkheden 
voor sommige oude 
schadegevallen 
Wie schade heeft gemeld voor 31 maart 
2017 bij NAM of wijlen CVW valt bij 
nieuwe regelingen vaak buiten de boot. 
Maar recent zijn er voor drie typen zoge-
noemde ‘oude schades’ mogelijkheden 
ontstaan. 

1. Vergoedingsregeling meerkosten her-
stel door Provincie Groningen (Let op: de 

deadline voor het indienen is op 1 maart 

verstreken)

De provincie Groningen heeft een vergoe-
dingsregeling voor de meerkosten van her-
stel opgetuigd, maar de deadline voor het 
indienen van je aanvraag was 1 maart. Om 
in aanmerking te komen moest je aan een 
aantal erg strikte voorwaarden voldoen, dus 
de GBB is van mening dat dit ´Heerenak-
koord´ tussen Wiebes, Paas (CdK) en NAM 
volstrekt onvoldoende is. De GBB schat in 
dat hooguit tweehonderd woningeigenaren 
met deze regeling écht geholpen zijn. Dui-
zenden benadeelden krijgen nog steeds niet 
waar ze recht op hebben. 

Deel oude schades alsnog  
behandeld door TCMG
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwscha-
de Groningen (TCMG) is in principe niet 
bevoegd schades te behandelen die vóór 
31 maart 2017, 12.00 uur, bij de NAM of 
het CVW zijn gemeld. Op verzoek van GBB is 
nader onderzoek gedaan door de TCMG naar 
twee typen (oude) schades. Deze blijken 
nu wel degelijk door de TCMG te kunnen 
worden behandeld. 

Twee soorten schademeldingen werden 
in het verleden door de NAM dan wel het 
CVW op voorhand al afgewezen dan wel 
genegeerd. De GBB stelt dat schades die 
niet zijn onderzocht en dus niet beoordeeld 
zijn, per definitie niet door de NAM of het 
CVW zijn behandeld. Deze schades zouden 
daarom alsnog bij de TCMG kunnen worden 

gemeld. De TCMG is het eens met deze 
argumentatie en verklaart zich dan ook be-
voegd dergelijke schades te behandelen en 
te beoordelen of de schade te maken heeft 
met de gaswinning. Het gaat om:

2. Schade gemeld voor 31 maart 2017 en 
niet onderzocht door NAM omdat er geen 
sprake kon zijn van aardbevingsschade in 
het ‘buitengebied’
NAM had een contour vastgesteld van het 
aardbevingsgebied. Als je je schade meldde 
en je woonde in het zogenoemde ‘buiten-
gebied’ (buiten de vastgestelde contour) 
dan werd je direct afgewezen of genegeerd. 
Naast dat de TCMG een ander contour ge-
bruikt (effectgebied), kan zij ook schadege-
vallen beoordelen waarbij NAM of CVW niet 
langs is gekomen voor een schadeopname 
dan wel beoordeling. 

3. Schade gemeld voor 31 maart 2017 en 
niet onderzocht door NAM omdat er geen 
sprake kon zijn van aardbevingsschade in 
het ‘fundament’
Vermoedelijke schade aan het fundament 
van de woning werd door NAM of CVW niet 
bekeken. Schade onder het maaiveld kon 
geen aardbevingsschade zijn, aldus de NAM. 
De TCMG doet wel funderingsonderzoek, 
mits zij daartoe aanleiding ziet of wanneer 
de eigenaar het zeker weet. De TCMG beoor-
deelt nu ook oude schadegevallen waarbij 
funderingsschade werd gemeld aan de NAM 
of het CVW, maar door hen werd afgewezen 
of genegeerd.

Wanneer er geen NAM-dossier bestaat over 
deze specifieke schades of wanneer er niets 
over de schade in het dossier staat (foto of 
tekst), kan de TCMG de schade in behande-
ling nemen. Ook wordt verergering van de 
schade na de opmaak van het NAM-dossier 
gezien als nieuwe schade. 

Versterkingsproces vergt een lange adem
Als er iemand is die veel met versterking te maken heeft, is het Geir Eide wel. Zijn 
eigen huis wordt versterkt, het dorpshuis in Westeremden, waar hij als vrijwilliger 
bij betrokken is en het ontwerp voor maakte, gaat versterkt worden en veel van zijn 
klanten bevinden zich ook midden in het versterkingsproces. 

Geir woont sinds 2003 met zijn gezin in de 
oude kerk van Westeremden. Hij is, samen 
met René Wubs, eigenaar van architectenbu-
reau Ontwerpstation Loppersum. In zijn vrije 
tijd is hij voorzitter van Orando (dorpsver-
eniging Westeremden) en zit hij daar in de 

aardbevingscommissie. Verder is hij sinds 
2012 veel uren kwijt aan oorspronkelijk een 
verbouwing, maar ondertussen een jaren-
lang slepend schade- en versterkingsproces 
(via Eigen Initiatief) van zijn huis.

Geen rode draad in versterkingsprocessen
“Wat mij opvalt is dat er geen rode draad 
in de versterkingsprocessen zit. Uitgangs-
punten worden continu aangepast. En de 
NCG opereert steeds verschillend. Nu, met 
de exit van CVW, moeten ze zichzelf weer 
opnieuw uitvinden. Ik denk dat de mede-
werkers van NCG van goede wil zijn. Maar 
het systeem is gebaseerd op processen 
en cijfers, terwijl de realiteit is dat iedere 
eigenaar alleen aan zijn eigen huis denkt. 
Dat er zoveel vertraging is, komt volgens mij 
door de onwelwillendheid van de overheid 
om het probleem structureel op te lossen. 
Bovendien weet niemand wat het eindresul-
taat zou moeten zijn (hoeveel huizen, welke 
versterkingsnorm, etc.). Dus je kan nergens 
naartoe werken. Eigenaren weten niet waar 
ze aan toe zijn. Het voelt kafkaësk aan.”

Onderhandelen over versterkingsplan is 
mogelijk
“Ook al presenteert de NCG voorwaarden 
als voldongen feit, er is altijd ruimte om 
te onderhandelen. Daarom raad ik iedere 
eigenaar aan om helder te hebben wat een 
acceptabele en rechtvaardige uitkomst van 
de versterking is en daar dan voor te gaan. 
Kom op voor jezelf en je bezit, want er is 
niemand anders die dat doet. Wees wel re-
alistisch, je kan geen villa krijgen als je dat 
nu ook niet hebt. En heb een hoop geduld 
en uithoudingsvermogen, want dat heb je 
nodig.”

“Ik woon bijvoorbeeld in een kerkje. Het 
eerste versterkingsplan hield in dat de 
binnenkant compleet zou veranderen en de 
karakteristieke elementen zouden verdwij-
nen. Bovendien was het een soort spaghetti 
van allerlei maatregelen. Waarop mijn vrouw 
en ik ons afvroegen ‘hoe moeten we daarin 
wonen? Wie heeft daar over nagedacht?’ 
We zijn uiteindelijk twee jaar bezig geweest 
om een versterkingsplan te krijgen dat vol-
doet aan onze wensen en verwachtingen.”

“Soms worden wij door eigenaren inge-
huurd. De architect kijkt naar het woonple-
zier en de bouwkundige details, terwijl de 
constructeur alleen naar de veiligheid kijkt. 
Uiteindelijk ligt er een plan inclusief begro-
ting op tafel. In de begroting neem je ook 
kosten op als: tweemaal verhuizen, opslag, 
dubbele lasten als gas en licht, architect, 

etc. De NCG moet het plan goedkeuren. 
Vaak komt er dan gebakkelei over geld. En 
discussies over wat wel of niet bewoners-
wensen zijn. Bijvoorbeeld als een eigenaar 
een grotere kamer wenst dan de huidige 
situatie heeft vindt NCG dat dat niets met 
versterken te maken heeft.”
“Waar ik bij mijn eigen huis bijvoorbeeld 
vaak over discussieerde was het na-isole-
ren. NCG vindt dat het niet bij versterken 
hoort en dus een wens is, maar in het bouw-
besluit staat dat als je het dak, de vloer of 
gevel rigoureus aanpakt, je moet voldoen 
aan de regels voor nieuwbouw. Uiteindelijk 
heb ik hen, met veel uitzoekwerk, weten 
te overtuigen om de isolatie te bekostigen 
tot de minimale eis in het bouwbesluit. Ik 
heb dus zelf ook een deel van de kosten 
betaald.”

Zelf de regie of niet?
“Als je de keuze wordt geboden, kan je er-
voor kiezen om zelf de regie te pakken over 
je versterking. Het kan zijn dat het budget 
tijdens de versterking wordt overschreden 
door bijvoorbeeld stijgende bouwkosten of 
onvoorziene tegenvallers. Als je zelf de regie 
hebt, moet je het verschil zelf betalen. Dat 
zal ook in de zogenoemde vaststellingsover-
eenkomst komen te staan. Maar als de NCG 
de regie over jouw versterking heeft, zijn zij 
budgetverantwoordelijk. Je zal als eigenaar 
dan de regie uit handen moeten geven. 
Daarentegen, ik zou alleen voor eigen regie 
kiezen als je er (een beetje) verstand van 
hebt en over een (klein) netwerk beschikt.”

“Binnen Eigen Initiatief, de naam zegt het 
al, heeft men zelf de regie. Straks is er tien 
jaar voorbij sinds Huizinge, waarmee deze 
geïnstitutionaliseerde ondoordringbaarheid 
begon, en ben ik eindelijk van de overheid 
af. Dan is mijn huis veilig en hoop ik minder 
schade te hebben. Dan heb ik mijn onafhan-
kelijkheid en onbekommerde woonplezier te-
rug. Opkomen voor je eigen belang kost erg 
veel energie. Maar toch raad ik dat iedereen 
aan om te doen!”

Geir Eide: “Er is altijd ruimte om te onderhandelen”

krantenberichten…
waar gaat de wereld naar toe?

gewoon: jij en ik



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 15

Gedeputeerde Nienke Homan:

“Energietransitie doe je samen”
Nienke Homan (GroenLinks) heeft bij de samenstelling van het provinciebestuur 
vorig jaar de portefeuille gekregen met daarin de onderwerpen energietransitie en 
de Regionale Energie Strategie (uitwerking van het landelijk Klimaatakkoord door 
gemeenten, waterschappen, provincie en organisaties). Verder ook klimaatadapta-
tie, water en Nationaal Programma Groningen. De redactie van de GBB-krant sprak 
met Nienke Homan over haar ambities en over haar werkwijze. Want dat er – vooral 
in ons gebied – (te?) veel gaat gebeuren, staat als een paal boven water.

“Ik denk wel dat mensen in het gaswinnings-
gebied vreselijk veel aan hun hoofd hebben. 
Je wilt gewoon weten waar je aan toe bent. 
Of het nu gaat om de energietransitie of om 
aardbevingen, de versterking van je huis, de 
aanpak van schade: het is nooit van tevoren 
duidelijk wat je nu precies moet doen en van 
wie je afhankelijk bent. Het is de plicht van 
ons als overheid om duidelijkheid te geven. 
En dat is precies wat er de afgelopen jaren 
mis ging in de aanpak van versterking en 
schadeherstel en überhaupt in de gaswin-
ning.” Het verspeelde vertrouwen in de over-
heid knaagt aan deze gedeputeerde. Het 
lijkt in het gesprek of zij die fout in de ener-
gietransitie niet wil maken, ondanks de druk 
op haar portefeuille. Immers, zowel in de 
energietransitie als in de uitvoering van het 
Nationaal Programma Groningen, maar ook 
in de samenhang met de versterkingsopera-
tie, komt het aan op samenspraak. 
“Mijn ervaring is: je moet helderheid geven. 
Vertel het eerlijke verhaal. Draai er niet 
omheen.”
“We hebben als overheid mensen uitge-
nodigd om mee te denken welke kant het 
nu op moet. Maar het moet wel leiden 
tot conclusies. De meeste mensen zitten 
niet te wachten op discussies over visies 
en vage plannen. Maar als het dichterbij 
komt – bijvoorbeeld bij gesprekken over een 
warmtenet of over windmolens – dan zit de 

zaal vol.” De gedeputeerde maakt dan ook 
onderscheid tussen de verschillende rollen 
van de gesprekspartners. Het is duidelijk 
dat politici, deskundigen, bedrijven, belan-
gengroepen, bewoners allemaal hun eigen 
insteek hebben en zich op verschillende 
momenten moeten kunnen roeren. Maar 
ook dat je in geen enkele fase welke partij 
dan ook moet uitsluiten. “Op basis van het 
klimaatakkoord wordt van ons in de energie-
transitie een vertaling in een visie voor onze 
regio verwacht. Wij moeten die visie samen 
met alle betrokkenen in concrete maatre-
gelen omzetten. Bijna iedereen realiseert 
zich dat er echt wat moet gebeuren. Maar 
wat betekent dat dichtbij? Daarin moet veel 
duidelijkheid komen, anders worden mensen 
onzeker en ontstaan er indianenverhalen 
die de hele ontwikkeling in de weg gaan 
staan. Het is aan ons om die duidelijkheid 
te geven.” 
“Het is telkens weer een zoektocht. We zijn 
in de energietransitie op weg, met vallen 
en opstaan, maar we moeten wel meters 
maken.” Ze prijst de mensen die in die 
zoektocht hun nek uitsteken en niet bang 
zijn om fouten te maken. De energiecoöpe-
raties, bijvoorbeeld: “Kijk naar de coöperatie 
Zonnedorpen. Die heeft met z’n kleinschali-
ge zonnepark de transitie tastbaar gemaakt, 
ook financieel gezien. Daar kan iedereen 
aan meedoen. En ze zijn nu al met drie nieu-

we projecten bezig….”
In haar beleid heeft Homan de coöperatieve 
beweging behoorlijk gestimuleerd. Uit de 
Grek (Groninger EnergieKoepel) – adviesor-
gaan voor de coöperaties – is een coöpe-
ratieve beweging gegroeid die eigendom is 
van het publiek, van de mensen zelf, met 
over de hele provincie verspreid ‘bedrijven’ 
voor besparing, opwek en distributie van 
energie en voor het stimuleren van elek-
trische deelmobiliteit. “Een ontwikkeling 
waar de hele regio beter van wordt,” meent 
de gedeputeerde. “En denk bij elektrische 
deelauto’s maar: als de buren meedoen, 
kan ik het ook.” 
“We hebben met z’n allen (ook de Groninger 
Bodem Beweging) gezegd dat we versneld 
van het gas af willen. Dan moeten we ook 
het goede voorbeeld geven. Anders sla je de 
plank in Den Haag helemaal mis. We willen 
mensen stimuleren zich bezig te houden 
met wat bij hen past maar we moeten 
alle stappen wèl zetten. Aan de ene kant 
mensen die hun eigen omgeving aanpakken, 
hun huis isoleren, zelf stroom opwekken, 
energieprojecten opzetten. Aan de andere 
kant hebben we echt grote klappers nodig, 
anders gaan we het niet redden: grootscha-
lig energie besparen, ook in kantoren en 
industrie, warmtenetten aanleggen, zonne-
parken en windmolens. En daarnaast de ont-

wikkeling van nieuwe technieken stimuleren 
en een beter gebruik en verbetering van be-
staande energienetwerken. Daarvoor maken 
alle gemeenten nu de concrete plannen. En 
daar ben ik best een beetje trots op.”
Samengevat is haar oproep aan mensen:
Doe zelf wat je kunt doen: alle kleine 
beetjes helpen. Laat je ook informeren over 
financiële mogelijkheden. Doe – als je kunt 
en wilt – mee in de discussies over de ener-
gietransitie en de toekomst van Groningen. 
Meld je bij de dorpsvereniging of energieco-
operatie in de buurt. Er ligt nu een kans om 
de energievoorziening zo te organiseren dat 
de winsten wel in de regio blijven.

Nienke Homan en de reuzen:

“Kijk eens wat we 
samen bereiken”
De laatste tijd ontstaat er nogal wat 
kritiek over de samenwerking tussen de 
overheid en de ‘energiereuzen’. Samen 
hebben ze onder meer de New Energy 
Coalition (zie kader op deze pagina) in 
het leven geroepen. We legden gedepu-
teerde Nienke Homan de vraag voor wat 
zij vindt van alle kritiek op die samen-
werking. 

“Provincies, NAM en Shell werken met Gasunie 
en onderwijsinstituten samen in de NEC. Fol-
low the Money schreef daarover dat we overal 
weer dezelfde namen tegenkomen. Het verwijt 
is dat bijvoorbeeld de provincie Groningen wel 
subsidieert, maar geen enkele zeggenschap 
heeft en dat de grote energiereuzen het weer 
voor het zeggen hebben…”

“Wij hebben een heel duidelijke rol in de New 
Energy Coalition. Wij zitten in de Strategic 
Board en dat betekent: meedenken over de 
toekomst. Daar accorderen we ook de plan-
nen. Daar hebben we een heel duidelijke stem 
in gehad. Ik zit daar, namens de provincie, 
aan tafel met ik meen zeven mannen. Wat 
wij als provincie wilden, op het gebied van 
ontwikkelingen naar een nieuwe toekomst op 
het gebied van energie, is in die organisatie 
ondergebracht.” 

Bij de New Energy Coalition gaat het niet 
alleen over waterstof, maar over veel meer. 
Homan is duidelijk over die energietransitie. 
Ze weet wat ze wil en trekt er flink aan. Ook 
samen met de ‘grote jongens.’ “Die grote par-
tijen, gevoed door kennisinstellingen, hebben 
samen met ons de richting aangegeven. We 
hebben elkaar de komende decennia hard 
nodig.  Wij willen altijd al een samenwerking 
tussen bedrijven, kennisinstellingen en over-
heid!  Kijk eens wat we met elkaar bereiken.”

De democratische controle ontbreekt
“Dat klopt dus niet. Als je met elkaar plannen 
maakt, dan is het niet precies het programma 
van de energietransitie van de provincie Gro-
ningen, want dan hadden alle deelnemers in 
de NEC  daar hun handtekening onder kunnen 
zetten. Maar zo werkt het niet. Er doen nog 
twee andere provincies mee. En die hebben 
misschien een heel ander programma in die 
transitie. Wij hebben als Groningen gezegd wat 
wij daar aan geld in willen stoppen en waar-
voor. Wij kopen projecten in bij de NEC, precies 
wat wij willen. Dat staat allemaal duidelijk in 
onze beleidsstukken en in onze begroting. 
Allemaal heel controleerbaar en geaccordeerd 
door Provinciale Staten.”
  
“In de energietransitie hebben we alle mensen 
nodig, alle bedrijven en alle kennis.”

New Energy Coalition: nieuwe 
naam voor Gasgebouw?
Aanvankelijk werd bij het ontstaan van mijnbouwschade alleen naar de NAM gewezen. 
Eigenlijk is pas na de beving van Huizinge in 2012 de belangrijke rol van de Nederland-
se Staat, via Energiebeheer Nederland (EBN) en de Gasunie, duidelijk geworden. In een 
privaat-publieke samenwerking tussen Staat en “de Olies” groeide het Gasgebouw, 
waarin de exploitanten, handelaren en transporteurs in gas zich verenigden. Na Huizin-
ge concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat de banden tussen de Staat 
en de bedrijven onontwarbaar en veel te nauw waren. Veiligheid voor de mensen in Gro-
ningen stond in het Gasgebouw bepaald niet voorop. Met het stoppen van de winning 
in Groningen is het Gasgebouw zeker niet uitgespeeld. Na eerst gewezen te hebben op 
aardgas als ideale transitiebrandstof blijft de gasrotonde door de import van hoogca-
lorisch gas bestaan. En nu wordt in Groningen (“het stopcontact van Nederland”) met 
volle kracht waterstof als alternatief gepromoot. Waterstof heeft vermoedelijke goede 
mogelijkheden in de energietransitie. Waterstof moet echter in grote fabrieken worden 
geproduceerd, kan ook uit aardgas (!) worden gemaakt en moet via gasleidingen en 
tankstations naar de klant gebracht worden. Dezelfde bedrijven die het Gasgebouw 
vormen, vormen nu ook de New Energy Coalition (NEC). Provinciale Staten hebben zich, 
samen met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, met volle overtuiging aange-
sloten bij NAM, Shell, EBN, Gasunie en Gasterra onder deze NEC. Slechte ervaringen 
uit het verleden lijken in de wind te worden geslagen. Het zou dan ook onterecht zijn, 
wanneer de subsidiegelden van het NPG, bedoeld voor de achtergestelde Groningers, 
via deze achterdeur alsnog weer terecht zouden komen bij de daders van alle ellende. 
Oftewel: “Wat stampen we lekker hè,” zei de muis tegen de olifant.

Gedeputeerde Nienke Homan: “We zijn in de energietransitie 

op weg, maar moeten wel meters maken.” (foto: Natalia 

Balanina)
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Uw schade.
Ons proces. 
Adviseren, schikken of  

procederen: ik sta u altijd bij.  

Ook úw schadedossier doet er  

namelijk toe. Neem gerust  

vrijblijvend contact op. 

Assendorperdijk 1, 8012 EG Zwolle

T. 038 20 22 710 | advocaat@mrspithoff.nl | www.mrspithoff.nl

ISO 9001, VCA* en BRL SIKB 2100 en 11000 gecertificeerd.

Koldingweg 8 
9723 HK Groningen 

T 050 5493673

aqua energy systems | aardwarmte techniek

•	 De	toepassing	in	nieuwbouw	
van	woning	of	bedrijfspand!

•	 Verwarmen	en	koelen!
•	 Gasaansluiting	verleden	tijd!

AARDWARMTE

Vraag naar de mogelijkheden in de bestaande bouw! 
Voor subsidie neem contact met ons op of kijk op:
www.snn.eu

T. 06-83235884  |  benb-klussenbedrijf@hotmail.com  |  www.benb-klussenbedrijf.com
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Niet alle gasputten worden definitief afgesloten
Volgens minister Wiebes stopt de gaswinning in 2022. Wat betekent dit voor de gaslocaties in Groningen? Het ministerie van EZK 
bepaalt hoeveel gas er gewonnen moet worden per jaar. Hij besluit over het afbouwplan en dus ook over het sluiten van putten. 
Omdat het ministerie alle opties open wil houden (bv voor strenge winters), zal een deel van de putten (nog) niet definitief worden 
afgesloten. Welke putten dit zijn, is niet bekend. Gasunietransportservice (GTS) maakt een schatting van de vraag naar gas. Het 
tijdschema voor de afsluiting hangt af van die capaciteitsvraag. 

Voor het afsluiten van de putten moet de 
NAM het ministerie van EZK om toestemming 
vragen. Bij toestemming stelt NAM een slui-
tingsplan op en dient een sloopvergunning in. 
SodM houdt hier toezicht op.

Decommissioning van een gasput
Bij definitieve afsluiting (decommissioning in 
het gaswereldjargon) wordt de bovengrondse 
installatie (de “potten en pannen”) gesloopt. 
De boorput wordt op een diepte van 2500 
meter (in de zoutsteenlaag) afgesloten met 
een cementplug. Het bovenste deel van de 
boorputbuis wordt verwijderd en er wordt een 
tweede, minimaal 50 meter dikke cementplug 
aangebracht. De druk in de verschillende afge-
sloten delen wordt minstens drie maanden in 
de gaten gehouden, om te zien of ergens nog 
lekkage optreedt. De afsluiting is onomkeer-

baar. Is de put dicht, dan zijn er twee moge-
lijkheden:
1. Restoration: de boorputbuis wordt tot op 
drie meter diepte afgezaagd, alle aanwezige 
infrastructuur (buizen, leidingen) worden 
verwijderd en eventuele vervuiling wordt opge-
ruimd. De grond wordt in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht en teruggeven aan de 
eigenaar.
2. Re-use: Er wordt gekeken naar de moge-
lijkheden tot hergebruik. Alle locaties hebben 
toegangswegen, zijn met gasbuizen verbonden 
en overal lopen zware elektriciteitskabels. 

Interessant
Voor bijvoorbeeld energiecoöperaties, in sa-
menwerking met netwerkbeheerders, kunnen 
de oude boorlocaties dus interessant zijn: 
wegen, buizen en kabels liggen er al. Ook kan 
gedacht worden aan biogascentrales, of de 
productie van waterstof met behulp van lokaal 
opgewekte stroom: er liggen al gasleidingen. 
Naar de geschiktheid van dit netwerk voor 
waterstof wordt onderzoek gedaan. De NAM 
gaat meestal niet over het hergebruik: zij is 
geen eigenaar (meer). 
Voor activiteiten tot 500m diepte is de provin-
cie verantwoordelijk. Beneden de 500m treedt 
de mijnbouwwet in werking en komt toezicht-
houder SodM er aan te pas. SodM benadrukt, 
dat in verband met de opgebouwde spanning 
in de ondergrond er zeer kritisch gekeken zal 

worden naar eventuele plannen. Over het plan 
van Gerrit Wigger (zie interview op deze pagi-
na) zegt SodM, dat waterinjectie zonder zeer 
grondig onderzoek niet zal gebeuren. Evenals 
geoloog Peter van der Gaag stelt SodM, dat 
dit wellicht 50 jaar geleden een goed plan 
was geweest. Ook geothermie* (in zowel oude 
putten als op nieuwe locaties) lijkt volgens 
SodM uitgesloten. Ondergrondse stromingen 
verhogen mogelijk de kans op aardbevingen. 

Mogelijk is er in het verleden aardgas uit 
boorputten gelekt. Momenteel is die lekkage 
er niet (of nauwelijks) en zowel NAM, als 
SodM als onafhankelijk geoloog/deskundige 
Peter van der Gaag verwachten geen lekkages 
bij de afgesloten putten, vooral ook omdat de 
ondergrondse druk van 350 bar tot ongeveer 
50 bar is gedaald.

Uiterburen (bij Zuidbroek) zal dit jaar als 
eerste put in Groningen worden gesloten. De 

ervaringen hierbij zullen bij de rest van de 
afsluiting worden benut. Ten Post (waar Wie-
bes al een begin heeft gemaakt met de sloop 
van de “potten en pannen”) zal waarschijnlijk 
volgen. Indien nodig zal NAM met twee afsluit-
ploegen gaan werken.

De strijd van Gerrit Wigger

“Het kan anders en het moet beter”
“De wereld is al voorbij 12 uur. Het 
gaat levens kosten. Maar we moeten 
de wereld redden. Het is een probleem 
dat Nederland overstijgt. We moeten 
nu onze weerbaarheid tonen op het 
gebied van wereldpopulatie, waterma-
nagement, voeding en grondstoffen. We 
zijn verplicht een betere functie voor de 
olie- en gasindustrie te creëren.” “Het 
kan anders en het moet beter,” luidt zijn 
adagium.

Gerrit Wigger is een gedreven man. Hij vecht 
tegen de bierkaai, Shell en NAM, met in 
het kielzog Vermillion. Overheid en SodM 
bevecht hij regelmatig in de rechtszaal. Zijn 
ideeën, die hij al jaren ventileert, vinden (te) 
weinig gehoor bij de heersende partijen. We 
hebben Gerrit Wigger bevraagd. We hebben 
de ideeën waarover hij regelmatig publiceert 
en spreekt, ook voorgelegd aan NAM en 
SodM (zie elders op deze pagina). Wie het 
weet, mag het zeggen.
In een interview met de GBB-krant komen 
alle aspecten van Gerrit Wigger naar voren: 
zijn kalmte, zijn ideeën, zijn vindingrijkheid 
en de deskundigheid waarmee hij inge-
wikkelde technische onderwerpen voor de 
leken-redacteuren in begrijpelijke taal weet 
te duiden. Allemaal vanuit zijn betrokkenheid 
bij een zuivere en veilige gas- en oliewinning 
en bij de toekomst van de wereld. 
Drie onderwerpen vormen de hoofdmoot:
De meeste gaslocaties zijn zwaar vervuild 
en blijven dat.

Er valt zonder problemen nog veel gas te 
winnen, zelfs bijdragend aan verduurza-
ming en energietransitie. Oude putten zijn 
uitstekend te gebruiken voor warmtewinning 
volgens het 1-put-concept.

Gaslocaties
“(Bijna) alle gas- en olielocaties zijn zwaar 
vervuild en zullen dat in lengte van jaren 
blijven. Ondanks alle schoonmaakacties 
door de exploitant.” Dat is één van de sta-
tements van Gerrit Wigger. Volgens hem zijn 
sommige locaties niet alleen vervuild (zoals 
NAM ook zelf aangeeft), maar stijgt ook rond 
de boorputten nog steeds methaangas uit 
de bodem op en zal dat nog lang blijven 
voortduren. Dat heeft niet alleen te maken 
met de gaswinning zelf, maar ook met de 
wijze waarop putten worden afgedicht: met 
cement. En dat is een volslagen onbetrouw-
baar product waar het gaat om afdichten 
van gaspijpen. Het is bekend dat krimpen 
en uitzetten niet de sterkste eigenschappen 
van cement zijn, maar scheuren en verbrok-
kelen wel. Zeker op langere termijn. Daarvan 
getuigt ook een artikel van onderzoeksjour-
nalisten van Follow the Money  
(www.followthemoney.nl). 
“Die laatste 30 % gas die nog in de bodem 
zit, is er gemakkelijk uit te halen zonder 
mijnbouwschade. En dan lever je ook nog 
een bijdrage aan de energietransitie.”

Gaswinning
Al jarenlang pleit Wigger voor het opvullen 

van de diepe ondergrond met water. “Wat 
momenteel gebeurt, maakt de kans op 
erosie in de diepe ondergrond (waterdamp 
dat bij condensatie het zout uit de holtewan-
den meeneemt) en dus op compactie en 
breuken, alleen maar groter. Maar er zijn in 
mijn ogen oplossingen voor”, zegt Wigger. 
“Bij gaswinning kun je de drukverschillen re-
duceren door navenant water toe te voegen. 
Je krijgt dan minder condensatie, waardoor 
minder zout aan de bodem wordt onttrok-
ken. De risico’s van breuken en bevingen 
worden lager. Bovendien bevat het gewon-
nen gas veel minder water(damp) en is dus 
van hogere kwaliteit. De resterende 30 % 
gas kan op die manier goedkoper en veilig 
worden gewonnen. En je kunt er ook nog 
eens gemakkelijk blauwe stroom van ma-
ken. En je kunt van de opbrengst Groningen 
ruimschoots compenseren.” Wigger pleit er 
bovendien voor alle CO2 die bovengronds 
wordt geproduceerd, onmiddellijk af te van-
gen en onder de gaslaag te injecteren. “Pas 
dan ben je verantwoord met winning van gas 
en met energietransitie bezig.”

Warmtewinning
Warmtewinning kun je doen door een 
monobore uitvoering, volgens het 1-put-con-
cept: je pompt in buizen vloeibaar methanol 
in de grond en je haalt het als gas weer 
naar boven. Daardoor ontstaan behoorlijke 
warmteverschillen die je kunt benutten. 
De kosten en de nadelen (risico’s) zijn veel 
lager dan de conventionele geothermie met 

2 of 3 putten.” Gerrit Wigger raadt aan ook 
daarvoor vooral oude gaslocaties en putten 
te gebruiken. 

Gerrit Wigger: “Bijna alle gas- en olielocaties zijn 
zwaar vervuild”

Gerrit Wigger
Gerrit Wigger heeft een opleiding afge-
rond in chemische technologie en volg-
de een (niet afgeronde) master Energie 
en Milieuwetenschappen aan de RuG. 
Hij heeft een master behaald in energie 
en milieu. Met die achtergrond en ruim 
30 jaar ervaring in de olie- en gassector 
(o.a. NAM), werkt hij nu vanuit onder 
meer zijn bedrijf W1con als consultant. 
Daarnaast adviseert hij vele particulie-
ren en organisaties bij het opstellen van 
bezwaar- en beroepsschriften tegen de 
winningsbesluiten. 

kikker vraagt zich af:
recht is recht en toch niet krom

of ben ik soms dom?

* Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warm-

te uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, 

kassen en industrie. De temperatuur loopt op met 

de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature 

aanwezige warme water wordt uit de ondergrond op-

gepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp 

zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in 

dezelfde aardlaag waar het weer opwarmt. 
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www.smantvloeren.nl

www.gvagroningen.nl
info@gvagroningen.nl
050 211 54 74

Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen  

Wat is jouw verhaal? 

De bevingsproblematiek veroorzaakt niet alleen schade aan huizen, maar ook aan levens 
van mensen. Veel mensen raken uit evenwicht doordat de bevingsproblematiek, naarmate 
deze langer aanhoudt, steeds meer gaat drukken op het ‘gewone’ leven. Er kan sprake zijn 
van verlies van veiligheid, van vertrouwen en van veerkracht. 
 
Door wat je meemaakt kunnen er vragen gaan spelen die gaan over wat voor jou het leven de 
moeite waard maakt. Soms zijn dit soort vragen bewust aanwezig, soms treden ze minder op 
de voorgrond. 
Geestelijk verzorgers ondersteunen bij deze vraag, luisteren naar je verhaal en helpen je 
ervaringen te ordenen. Samen kunnen we zoeken naar wat je kracht en inspiratie kan geven, 
aansluitend bij je eigen overtuigingen en ervaringen in het leven. 
 
Wij hebben een neutrale en onafhankelijke positie, dat wil zeggen: we zijn niet gebonden aan 
de overheid of de NAM, welzijnsorganisaties of levensbeschouwelijke organisaties. 
Gesprekken met ons kunnen bij je thuis, in onze Proatbus of telefonisch plaatsvinden en zijn 
kosteloos en vrijblijvend.  

 



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 19

De strijd van de Fazanthof duurt voort

“Elke vorm van 
empathie ontbreekt”
“Keuzevrijheid en minder bureaucratie” 
kopt de prachtige ‘Versterkingskrant 
van onze Gemeente’ (Moi, editie 8) die 
de gemeente Groningen in juli 2019 
in Ten Boer liet verspreiden. En onder 
het kopje ‘Batch 1588’ wordt in die 
nieuwsbrief nog eens benadrukt: “Meer 
vrijheid voor woningeigenaren bij sloop 
en nieuwbouw.” Verderop in “Moi” komt 
ook de Fazanthof (batch 1467, voor de 
kenners) ruimschoots aan bod. Drie van 
de eigenaren – Anneke de Jong, Martin 
Schaaphok en Gijs Noorlander – zullen er 
op dit moment ongetwijfeld met ge-
mengde gevoelen op terugkijken. 

Jarinowoningen
De bewoners van de Fazanthof – 30 eigena-
ren in getal – trokken in 2015 onmiddellijk 
aan de bel toen ze lazen dat de vergelijkba-
re Jarinowoningen in Loppersum uit veilig-
heidsoverwegingen zouden worden vervan-
gen door nieuwbouw. Daar begon de eerste 
van de vele hobbels die bewoners nu al 
jaren moeten nemen. Meestal kwamen daar 
burgemeesters aan te pas. Nu al 4 in totaal. 

Toenmalig burgemeester Van de Nadort 
van Ten Boer, opende de rij. Daarna kwam 
interim-burgemeester Frank de Vries, tot aan 
de samenvoeging van Ten Boer met Gro-
ningen en Haren. En de volgende stagnatie 
– die tussen CVW en aannemers – werd vlot 
getrokken door burgemeester Den Oudsten. 

De laatste opbeurende regel in de inleiding 
van de nieuwsbrief van juli 2019 luidde: 
“Hun nieuwe woning is eind 2020 klaar.” 
De vrees is nu dat de nieuwste hobbels – 
die tussen aannemer, eigenaren en NCG 
– geslecht moeten worden door de vierde 
burgemeester op rij: Koen Schuiling. Of door 
wethouder Roland van der Schaaf. In diezelf-
de nieuwbrief betoogt Anneke de Jong, een 
van de eigenaren, nog enthousiast: ”Door 
de druk van de gemeente gedraagt de NCG 
zich beter en verloopt de communicatie 
eindelijk normaal.”

“Je krijgt wat je had”
Maar wat is ‘normaal’ in het aardbe-
vingsdossier? Is er geen verandering van 
minister, dan wel weer van beleid. Is er geen 
verandering van organisatie, dan wel weer 
van spelregels. Is er geen verandering van 
criteria, dan wel weer van procedures. “Gek 
wordt je d’r van. Gijs Noorlander beaamt 
dat onmiddellijk, ondanks zijn (nu al 6 jaar) 
lange adem. 

Eind vorig jaar verhuisden de ‘fazanters’ 
eindelijk naar hun tijdelijke woningen aan de 
Boersterweg. En, ook zoiets, intussen is hun 
adres ‘om praktische redenen’, gewijzigd 
in Boersterveld. Zelfs de postbode weet 
er geen raad (meer) mee. De nutsaanslui-
tingen van de huizen aan de Fazanthof zijn 
inmiddels afgesloten. Straks moeten de 
leidingen uit de huizen en de kavels worden 
verwijderd. “NCG stuurt een keurig briefje of 
we maar even akkoord willen gaan met het 
leeghalen van de tuinen.” 

“Geen denken aan,” zegt Gijs, “zolang we 
niet een vaststellingsovereenkomst hebben 
gesloten waarin de taxaties van onze tuinen 

zijn vastgelegd.” En dat is niet het enige 
probleem: begrotingen deugen niet, er wordt 
geen inzage verschaft in kosten, de indeling 
van de woningen is nog niet duidelijk, over 
de soort warmtevoorziening is nog steeds 
geen overeenstemming en alle vragen om 
specificaties worden afgewimpeld. Transpa-
rantie? Vergeet het maar. 

Noorlander: “Van enige empathie is geen 
sprake. Hoe kunnen wij keuzes maken als 
we niet weten wat die inhouden ….. als we 
niet weten wat voor ons de consequenties 
zijn?” Komt nog bij dat er door het bouw-
besluit verschillen ontstaan tussen de 
woningtypen in wat je had en wat je d’r voor 
terugkrijgt. 

Zo’n 1,5 jaar gelden zijn alle woningen 
weliswaar getaxeerd en is in beeld gebracht 
welke vergoedingen eigenaren zouden 
krijgen voor hun eigen investeringen. Maar 
de aannemer – Geveke bouw – lijkt zich daar 
niets van aan te trekken. De bewonersbege-
leiders die zijn toegewezen, zijn van KAW-ar-
chitecten, hetzelfde bureau dat voor Geveke 
werkt. “Die begeleiding lijkt nergens op,” 
betoogt één van de eigenaren. Ze zouden 
ons ontzorgen, maar we stoppen er alleen 
maar meer tijd in.” 

Steeds weer blijkt het moeilijk om als eige-
naar/bewoner goed te kunnen beoordelen 
welke wensen je moet rekenen als meer-
prijs, en wat valt onder “je krijgt terug wat 
je had.” Je moet er ontzettend veel tijd in 
stoppen en heel veel kennis verzamelen om 
alles op waarde te kunnen schatten.

Standaard
Bijkomende nadeel is uiteraard dat het 
hele ‘fazant-project’ intussen ook nog eens 
moest worden overgeheveld van CVW naar 
NCG: “Wij hebben geen inzage in de afspra-
ken tussen Geveke en NAM/CVW en de con-
sequenties voor ons. En we vragen ons af 
of de NCG de dossiers inmiddels kent. Voor 
ons wordt het in ieder geval steeds duidelij-
ker dat de aannemer heel anders tegen de 
opdracht aankijkt dan de bewoners.”

Eigenaren dachten zelf binnen de toegeken-
de budgetten keuzes te kunnen maken. De 
aannemer trekt zich daar niets van aan. Hij 
bepaalt min of meer de keuzes. Efficiency 
en dus eenheidsworst lijken voorop te staan 
en budget (of winst?) is sturend. Voor geen 
van de partijen is duidelijk wat de afspraken 
zijn die de ander gemaakt heeft en uit welk 
potje wat betaald moet worden. “Voor ons 
lijkt er vaak geen andere weg dan de stan-
daardkeuzes van de aannemer te accepte-
ren. Het wordt voor alle partijen noodzakelijk 
dat die duidelijkheid er nu eindelijk eens 
komt.”

Kortom: 
Aannemer en NCG geven geen duidelijkheid; 
eigenaren kunnen niet hun eigen keuzes 
maken; zolang de eigenaren geen duide-

lijkheid hebben, kunnen vaststellingsover-
eenkomsten niet worden getekend. Zolang 
de vaststellingsovereenkomsten niet zijn 
ondertekend, kan niemand wat beginnen.
De belofte dat ze eind dit jaar in hun nieuwe 
woning zouden zitten, hebben ze maar vast 
losgelaten. Zomer 2021? Kerst 2021? Wie 
zal het zeggen. 

Column

Ga schouder aan 
schouder staan
Vier jaar was ik gedeputeerde. Provin-
ciebestuurder met gaswinning in mijn 
portefeuille. Toch heb ik het verschil niet 
gemaakt. Waarmee ik niet wil zeggen dat 
er niets is bereikt. Want dat is er wel: de 
gaswinning gaat naar nul en de schade-
afhandeling is publiek geworden. Dat zijn 
voorwaar prestaties wanneer je tegen-
over machtige opponenten staat als de 
Staat en Shell. Wat ik wil zeggen, is dat 
bestuurders niet het verschil maken. Het 
verschil dat maakt u, samen met uw GBB 
en Gasberaad. Dat schrijf ik niet omdat ik 
u als lezer van de krant van de GBB naar 
de mond wil praten. Dat schrijf ik omdat 
ik u, voor zover dat in mijn macht ligt, wil 
aansporen uw stem te blijven verheffen. 

Ik begrijp heel goed hoe moeilijk dat soms 
is. Velen van u zitten in situaties die het 
beste te omschrijven zijn als Kafkaësk, 
onacceptabel en volstrekt onrechtvaardig. 
Waar vandaag nog met een menselijke 
beslissing een einde aan zou moeten 
komen. Maar u weet als geen ander dat 
deze beslissing er niet vanzelf komt. U zal 

het moeten afdwingen, samen. Dat kost 
veel energie. Teveel energie.
Niet al mijn medebestuurders waren 
enthousiast over mijn stijl. Ik bestuurde 
niet braaf mee. Dat wil zeggen: ik boog 
niet voor de Haagse geboden. Maar ik zat 
er dan ook niet voor de complimenten. Ik 
heb het vol overtuiging gedaan omdat ik 
vond dat ik onvoorwaardelijk aan uw kant 
moest staan. Ik heb gevoeld hoe ongelijk 
de strijd is. Maar ik heb ook iets anders 
geleerd: politici zijn voor niets banger dan 
voor de stem van het volk. Uw stem. Een 
publieke opinie die zich tegen hen keert 
zal eerst worden beantwoord met surro-
gaat oplossingen. Maar wanneer die stem 
blijft klinken, zal iedere politicus vroeg of 
laat buigen. Dat geeft hoop. Dus: maak 
plannen. Een plan om het onrecht te 
beëindigen, een plan om zelf de toekomst 
van uw gemeenschap te bepalen. Ga 
schouder aan schouder staan. Laat u niet 
verdelen en kom in beweging. Makkelijk 
zal het nooit worden, dat realiseer ik me 
als geen ander. Groningen is uw provincie, 
laat u die niet afpakken.

menu van vandaag
éen loket vol spaghetti

smakelijk eten
foto SP

Uit het rapport van SodM ‘Advies over 
de versterkingsopgave en de versnel-
lingsmaatregelen’:
‘Het versnellingsteam heeft in samen-
spraak met de NCG ervoor gekozen om 
de pilot van de
praktijkaanpak zorgvuldig voor te be-
reiden. Dat betekent dat de afgelopen 
acht maanden de pilot
goed doordacht is. Daarmee beoogt het 
versnellingsteam een snelle uitrol te 
bewerkstelligen als uit
de pilot blijkt dat de praktijkaanpak 
succesvol is. Hiermee verklaart het 
versnellingsteam waarom de
pilot van de praktijkaanpak op dit mo-
ment nog niet gestart is.’

Er ligt nog geen vaststellingsovereenkomst voor de bewoners 

van de Fazanthof, maar bewoners is gevraagd alvast akkoord 

te gaan met het leeghalen van de tuinen.

Tekst: Eelco Eikenaar
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Online bestellen kan ook, via stiho.nl. Wij  zetten de materialen dan voor je klaar of we bezorgen ze tot 
op de bouwplaats. We zien je graag op de Verlengde Bremenweg 16, de koffi  e staat klaar!”

Welkom op Stiho-
bouwplein Groningen

Stiho-Bouwplein Groningen, voor al je bouwmaterialen, ij zerwaren en gereedschap
Maak kennis met Koos Sterenborg van Stiho-bouwplein Groningen. "Er gaat niets boven Groningen! Ons team bij  Stiho-bouwplein Groningen 
heeft veel ervaring, waardoor je altij d een passend advies krij gt. We bieden een breed landelij k assortiment en hebben daarnaast een assortiment voor 
de lokale markt, zoals aardbevingsschadeproducten. Je kunt bij  ons terecht voor bouwmaterialen, ij zerwaren en gereedschappen. Maar als je kleding 
wilt laten bedrukken, zaagbladen wilt laten slij pen of sleutels wilt laten maken ben je ook aan het goede adres. Ook is even snel een plaatje hout zagen 
of een balk afkorten altij d mogelij k.

"Naast een
breed landelij k 
assortiment, 
hebben we een 
lokaal assortiment 
speciaal voor de 
Groningse markt." 

Afzender

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel. :    Geboortedatum       -          -

E-mail:
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Groninger
Bouwakkoord: 
Van Kafka  
naar kartel?
Vele Groningers, van bewoner tot bestuur-
der, ervaren de versterkingsoperatie als 
kafkaëske toestanden. We zijn overgele-
verd aan een ondoordringbaar woud van 
regels, organisaties en continu verande-
rende spelregels. Maar nu, om (Europese) 
regels te omzeilen, en de versterking te 
versnellen, hebben zes bouwbedrijven 
(B6) en het Rijk het Groninger Bouwak-
koord getekend. Een akkoord wat onder 
andere inhoudt dat er een Bouwbureau 
wordt opgezet onder leiding van de B6, 
zodat er niet Europees aanbesteed hoeft 
te worden. Kartelvorming, zo zou je het 
ook kunnen noemen.

Bouwfraude nog vers in het geheugen
In 2001 komt de grootschalige bouw-
fraude aan het licht. Bedrijven als BAM, 
VolkerWessels (via dochterbedrijf KWS), 
bouwbedrijf Heijmans en Koop Tjuchem 
opereerden in een fijnmazig systeem van 
prijsafspraken en omkopingspraktijken. 
Hierdoor heeft de staat miljoenen te veel 
betaald aan bouwbedrijven. De NMa on-
derzocht grootschalige onderzoeken naar 
de bouwfraude-affaire. In zes zaken bleek 
sprake van kartelafspraken. De betrokken 
bedrijven kregen een forse geldboete. 
Het Groninger Bouwakkoord lijkt een 
nieuwe fundering te bieden voor dit 
soort praktijken. Het Bouwbureau zal de 
werkvoorbereiding en coördinatie van het 
uitvoeringsproces verzorgen. De enor-
me machtspositie die de zes bedrijven 
hiermee verwerven legt de staat in een 
wurggreep. Maar niet alleen is de staat, 
en dus de Groninger, de dupe. Juist de 
lokale aannemers plukken hiervan de 
wrange vruchten. Zij mogen straks als on-
deraannemers optreden, maar we kunnen 
allemaal bedenken wie hier de winst gaat 
pakken. De bedoeling is om later in het 
proces lokale aannemers te betrekken, 
maar er is grote kans dat zij tegen elkaar 
worden uitgespeeld. 

Materiaal voor Parlementaire Enquête 
De B6 bestaat uit de volgende bouwbe-
drijven: Geveke Bouw, Van Wijnen Noord, 
Friso Bouwgroep, Rottinghuis  
(= VolkerWessels, waar Kees Jan de 
Pagter lid van de Raad van Bestuur is 
geweest en zitting heeft in commissies bij 
o.a.TCMG), BAM en Bouwbedrijf Kooi. De 
directeur van laatstgenoemde, Jan Emmo 
Hut, was vier jaar lang directeur van het 
CVW. Zijn contact met NAM zal nog wel 
warm zijn. Voor CVW werkte hij bij Van 
Wijnen, welke weer betrokken was bij de 
oprichting van het CVW. Geveke was een 
dochteronderneming van Koop Tjuchem, 
die dus samen met o.a. BAM en Volker-
Wessels een geldboete betaalden voor 
de bouwfraude. En zo is het cirkeltje weer 
rond. Welkom in het Groningse Columbia. 
Zo zijn er meer dan genoeg onderwerpen 
voor de komende Parlementaire Enquête.

Nationale Ombudsman:

“Het is soms vreselijk hoe de over-
heid met mensen omgaat”
“Wetten zijn niet de oplossing. Geboden en verboden helpen niet. Daar hoort altijd 
méér bij. De overheid moet aanspreekbaar zijn. Geef mensen een stem.” Mr. Reinier 
van Zutphen is nu bijna vijf jaar Nationale Ombudsman. Regelmatig is Van Zutphen 
gesprekspartner in het aardbevingsgebied. De redactie van deze krant zag zondag 8 
december bij het tv-programma Buitenhof een geagiteerde ombudsman. Naar aanlei-
ding daarvan legden we hem een aantal vragen voor.

“U leek wel boos. Is het 

onvermogen? Is het 

onmacht? Is het irritatie?”

“Ik neem geen blad voor de mond. Zeker 
niet bij zaken als uitkeringen, toeslagen en 
aardbevingsellende.”

Wantrouwen
“Waar ik me boos om maak is dat het lang-
zamerhand een patroon lijkt te zijn binnen 
de overheid; het is bedrijfscultuur geworden: 
al het handelen is gebaseerd op wantrou-
wen en op controle. Het werkt verlammend 
en staat de oplossing van problemen in de 
weg. Ambtenaren hebben kennelijk geen 
ruimte, geen mandaat, geen bevoegdheden 
om zaken van mens tot mens met maatwerk 
op te lossen. Een overheid die haar werk 
baseert op wantrouwen, krijgt zeker geen 
vertrouwen. Maar ik durf nog steeds de stel-
ling aan: “de meeste mensen deugen! De 

meeste ambtenaren ook. Kies als overheid 
dat nu eens als uitgangspunt…..”

Onafhankelijk, maar machteloos
“Hoe doorbreek je die houding? Wat is uw 
rol daarin? Uw schreeuw in Buitenhof leek er 
ook één van machteloosheid.”

“Ik heb geen macht. Ik kan alleen maar 
duiden, vingers op zere plekken leggen. 
En dat zijn er helaas nogal wat. Als het 
instituut Nationale Ombudsman wel macht 
zou hebben, zouden mijn beslissingen ook 
weer aan de (bestuurs)rechter kunnen 
worden voorgelegd. Dan zijn we weer aan 
het juridiseren. Dan krijgen we weer nieuwe, 
eindeloze procedures. Wij zijn juist bij Wet 
door de overheid in het leven geroepen als 
onafhankelijk instituut. We zijn niet van de 
politie en niet van de politiek, zal ik maar 
zeggen. Wij zijn van de mensen. Ik kan dus 
niemand dwingen en ik hoef geen blad voor 
mijn mond te nemen.”

Dienen!
“De overheid moet zelf het patroon eindelijk 
eens doorbreken. De overheid moet zelf de 
eerste stap zetten. Anders haken mensen af 
en glijden ze weg. Neem nou zo’n Tijdelijke 
Wet Groningen: daarachter zit een heel 
eigen Haagse rationaliteit en werkelijkheid 
die niet spoort met de werkelijkheid van de 
inwoners. De veerkracht van de mensen 
wordt nu al acht jaar op de proef gesteld. 
Start met oplossen. In plaats van regels.

Oude schades
“Ook bestuurders zitten allemaal vol goede 
bedoelingen. Maar iedereen moet zich eerst 

eens afvragen: voor wie zijn al die nieuwe 
regels uiteindelijk bedoeld? Meestal worden 
ze bedacht om het falen van andere regels 
te compenseren. Dan is zo’n ‘regeling oude 
schades’ zeker geen oplossing. Sommige 
mensen hebben om goede redenen hun 
schade al die jaren niet gemeld. Juist die 
mensen hebben zo’n regeling nodig. En juist 
die mensen vallen nu buiten de boot.”

“Een grenzeloze optimist met lange adem,” 
is van Zutphen al eens genoemd. Beide 
eigenschappen zal hij de komende jaren nog 
hard nodig hebben. 

Gaat de schadeafhandeling nu sneller?
Als opvolger van het CVW kwam de TCMG 
traag op gang en met een forse voorraad 
oude dossiers van dat CVW. Midden 
2019 lag er een werkvoorraad van meer 
dan 20.000 schadegevallen en dreigden 
gedupeerden TCMG in gebreke te stellen. 
Een stuwmeerregeling moest op een snel-
le manier deze werkvoorraad verkleinen 
en de snelheid in de schadeafhandeling 
vergroten. 

Is dat gelukt?
De stuwmeerregeling liep op 1 januari van 
dit jaar af. TCMG verwachtte dat 90% van 
de mensen die voor de stuwmeerregeling 
in aanmerking kwam (zo’n 15.000), hier 
gebruik van zouden maken. Het werd iets 
meer dan 80% (9935 kozen voor vergoe-
ding van €4.000,-, 424 voor de aanne-
mersvariant en 3175 kozen alsnog voor 
de reguliere regeling).
Waarschijnlijk verwachten de mensen die 
voor de reguliere regeling hebben gekozen, 
dat hun schade hoger is dan 10.000 euro. 

Anders hadden ze wel voor de aanne-
mersvariant binnen de stuwmeerregeling 
gekozen. 
Er zijn dus ruim 10.000 gedupeerden 
(62%) die hun schade versneld hebben la-
ten afhandelen. Dat zou de werkvoorraad 
van TCMG flink hebben moeten vermin-
deren, maar na de aankondiging van de 
stuwmeerregeling is het aantal nieuwe 
schademeldingen fors opgelopen. Naar de 
oorzaak hiervan wordt onderzoek gedaan.

Doel gehaald?
Vóórdat de stuwmeerregeling van kracht 
werd, kon TCMG niet aangeven hoe lang 
het duurde voordat een schademelding 
zou worden afgehandeld. Op dit moment 
is het aantal dossiers dat wekelijks wordt 
afgehandeld flink hoger dan vóór de stuw-
meerregeling. Wel moet hierbij worden 
opgemerkt dat de schademeldingen uit de 
stuwmeerregeling die voor de reguliere af-
handeling hebben gekozen, met voorrang 
worden behandeld. Nieuwe meldingen 

moeten dus toch weer langer wachten. 
Op 6 januari 2020 stonden 19.199 mel-
dingen op de rol bij TCMG. Voor het eerst 
geeft TCMG nu aan, hoe lang de verwach-
te wachttijd voor de afhandeling van een 
“gewoon” woonhuis is. Dat is momenteel 
rond de 160 dagen, bijna een half jaar. En 
wie geen “gewoon” woonhuis heeft leeft 
verder in onzekerheid.

In gebreke stelling
Het beoogde doel is dus niet gehaald, 
zoals we in de jubileumkrant al voorspel-
den. Is uw schade niet tijdig afgehandeld, 
dan kun je TCMG in gebreke stellen, met 
dwangsom: https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/
documenten/formulieren/2008/11/11/
formulier-ingebrekestelling.

Voor vragen of hulp kun je ook contact 
opnemen met Stut-en-Steun of bellen met 
de Rijksoverheid voor meer informatie: 
telefoonnummer 1400.

wolken als watten
verzameld aan de hemel

en ook in mijn hoofd

Mr. Reinier van Zutphen: “Een overheid die haar werk baseert 

op wantrouwen, krijgt geen vertrouwen”

Let op! Als bewoner mag je zelf je 
aannemer kiezen voor de uitvoering. 
Je bent dus niet gebonden aan de B6. 
Tip: Neem je aannemer vooral direct 
aan het begin van het proces mee.
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ADVERTENTIE

VERHUISBEDRIJF

OMA
24 UURSERVICE, 
MAANDAG T/M ZATERDAG
INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG
0596 630420 
OF 06 5555 0647

INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL 
LAAT HET MEENEMEN IN 
UW SCHADERAPPORT, 
NORMAAL WORDT DIT 
VERGOEDT!

AARDBEVINGSSCHADE?

Leven in andermans bouwput
Twee jaar zit ze er nu met haar gezin middenin: de bouwput die haar wijk in 
Middelstum heeft getroffen. Aan de overkant zijn de vernieuwde huurhuizen 
weer keurig bewoond. Pal naast haar worden nieuwe huizen met veel lawaai in 
elkaar getimmerd. Met daaromheen 6 blokken van huizen waarvan het lot nog 
altijd niet is beslecht. Het blok waarin zij woont bestaat uit een mix van koop- 
en huurwoningen. Aniëla Sirks heeft het gevoel overal met de kop tegen de 
muur te lopen in haar strijd voor een veilige woning.

Aniëla: “We zijn hier tien jaar geleden 
komen wonen. Een mooie ruime doorzon-
woning voor ons samengestelde gezin. 
Alles, behalve de wc, hebben we aange-
pakt. En eerlijk gezegd moet ik er niet 
aan denken dat we alles zouden moeten 
inpakken en misschien wel twee keer 
moeten verhuizen. Maar zoals nu kan het 
ook niet verdergaan.”

De huizen rondom worden natuurlijk niet 
voor niets vernieuwd. Waarom dan de 
rest van de gelijkwaardige woningen niet? 
De bodem zal toch niet afwijken? “Nee, 
natuurlijk niet. We zitten hier op een 
verdichte kleilaag van wel 60 meter diep, 
dat schijnt meer beweging te geven dan 
zandgrond.”

Toen Huizinge beefde viel er niet meer 
aan te ontkomen: “Het voelde als een 
kaartenhuis. De ouderslaapkamer – op 
zolder – schudde heen en weer.” En dan 
krijg je te maken met Jan en Alleman, 
die in eerste instantie vertellen dat het 
allemaal wel meevalt. “Wat versterkende 
maatregelen…. 

Helaas viel dat hele eerste deel van de 
discussie in een periode dat ik gevloerd 
was door een postnatale depressie. 

Toen ik daar in 2018 een beetje bovenop 
kwam was er een hoop gezegd en ge-
beurd en ik dacht: hier klopt iets niet. 
Al die mensen en instanties die van alles 
zeiden… ging het nu om onze veiligheid 
of waren we in een levensgroot verdien-
model terechtgekomen?”

‘Heft in eigen Hand’ was inmiddels enigs-
zins van de grond gekomen. De buurt 
sprak af om op één lijn te blijven, maar 
dat viel tegen. “Vijf huizen zaten in het 
project en de rest van 20 huizen mocht 
in onzekerheid afwachten. Dat heeft de 
onderlinge relaties hier en daar wel op 
scherp gezet. Alders bleef erop hameren 
dat het allemaal goed zou komen. Maar 
toen stapte hij op.” 

Dan ontstaat er een patstelling.  
De rest wordt herbouwd, maar de overige 
20 huizen vallen tussen wal en schip. 
“Nu vallen we onder Batch 1581, maar 
het is nog niet duidelijk wat we gaan 
krijgen. Er is al een restrictie: het hoeft 
allemaal niet zo drastisch als de omlig-
gende huizen. En dat klopt natuurlijk van 
geen kant.”

Gesprekken met NCG, CVW, gemeente: 
iedereen lijkt welwillend, maar Anië-

la heeft de indruk dat ze geen steek 
verder komt. “En dan kun je alleen nog 
maar media-aandacht gaan vragen. Het 
is inmiddels voor velen een lucratief 
verdienmodel geworden. Eerst weer 
het zoveelste advies, al die technische 
mensen, dan moet er weer een stempel-
tje overheen. Alles wordt vertraagd. Waar 
praat je nog over?”

De strijdbaarheid is bij Aniëla Sirks nog 
steeds niet verminderd. In november 
schreef ze een brief aan de gemeente 
namens een aantal bewoners van  
Middelstum. Met vragen als: ‘Waar 
kunnen wij op dit moment als bewoners 
terecht voor concrete vragen over de 
vanaf nu te nemen stappen? 

Op welke manier kunnen we ondersteu-
ning van de gemeente/overheid verwach-
ten als het gaat over het waarborgen 
van de uitkomst van de herbeoordeling 
(volgens het nieuwe HRA-model)? Heeft 
de gemeente al enig idee hoe de uitvoe-
ring (van de bestaande versterkingsadvie-
zen uit 2015) eruit zal komen te zien en 
op welke termijn?” Alleszins redelijk en 
begrijpelijk, maar een antwoord laat op 
zich wachten.

Aniëla: “Hoe ik de toekomst zie? We zijn 
overgeleverd aan zoveel onzekere facto-
ren die zoveel energie kosten. Als buren 
– in eenzelfde wijk met dezelfde onder-
grond – zou je toch dezelfde behandeling 
moeten krijgen. Soms heb ik wat hoop, 
zo’n heel klein beetje hoop… maar dat 
kan ook zó weer verdwenen zijn.”

Aniëla Sirks: “Iedereen lijkt welwillend, maar je komt 
geen steek verder”

Aardbeving in Groningen; 22 mei 2019

Aanklacht, stem van de aarde
De dader vroeg me niet vooraf of ik wel achter

zijn besluiten stond hij kent mijn taal niet goed genoeg

en ik ben zwijgzaam van nature verdraag op eerste aanblik

veel en als er wat gedonder komt

dan kruip ik weg verberg mijn pijn en schik een beetje op

of meer weet dat als je niet kunt spreken je rijkdommen

niet veilig zijn voor snelle vingers grof betaalde schrijvers

en fluisteraars met macht

je onaantastbaar grondrecht gewetenloos wordt uitgeleverd

raakt je lichaam leeg en uitgeput je lot een holle raas van gaten

waarop generaties nu met hout en staal hun huizen schoren

op hoop en overal geschrokken fundamenten

liggen die eens behoedzaam aan mij zijn toevertrouwd

die ik dragen zal totdat ik niet meer kan.

Erik Noorman   eriknoorman@live.nl   www.facebook.com/erik.noorman.9

elke dag maar weer
leven in onzekerheid
de zon komt weer op
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Na drie jaar wachten nu  
perspectief voor batch 1.581

Drie jaar geleden kregen zo'n 
1500 huishoudens het bericht 
dat zij werden opgenomen in 
het versterkingsprogramma 
van de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG). Deze groep 

kwam te boek te staan als 'batch 1.581'. Bij de 
inspecties werden bewoners veelal verteld dat 
het ongeveer een half jaar zou duren voordat 
er een versterkingsadvies kwam. Daarna zou 
de versterking beginnen. Een half jaar werd 
echter drie jaar wachten. Het opstellen van 
de versterkingsadviezen kostte veel meer tijd 
dan gedacht. En toen de eerste adviezen klaar 
waren besloot de minister in april 2018 de 
versterkingsaanpak radicaal te veranderen. Er 
moest een nieuwe start worden gemaakt, met 
het HRA-model als uitgangspunt. De eigena-
ren van de huizen in batch 1.581 die van dit 
HRA-model een 'normaal' of een 'licht verhoogd 
risicoprofiel' kregen, konden in deze nieuwe aan-
pak slechts "kiezen voor een herbeoordeling". 
In feite betekende dit echter dat ze op de lange 
baan werden geschoven, want er was geen 
ingenieurscapaciteit voor deze herbeoordeling. 
Ondertussen bleven de ingenieursbureaus in 
2018 en 2019 wel versterkingsadviezen ople-
veren aan CVW: daar was immers een contract 
voor getekend. Sommige huiseigenaren vroegen 
(met veel moeite) de adviezen op, waarin soms 
zware versterkingsmaatregelen stonden. Dat 
leidde tot steeds meer ongerustheid over de 
veiligheid en over het onduidelijke toekomst-
perspectief. In juni 2019 werd besloten dat de 
liggende versterkingsadviezen van zo'n 150 hui-
zen met een 'licht verhoogd risicoprofiel' alsnog 
konden worden uitgevoerd. Bij de adressen met 
een normaal risicoprofiel werd ondertussen een 
steekproef uitgevoerd om het verschil tussen de 

oude en nieuwe norm te bekijken. Uiteindelijk 
bleek het verschil niet zo groot als gedacht (of 
gehoopt). De maatregelen waren wat minder 
zwaar, maar bewoners zouden nog steeds een 
aanzienlijke tijd het huis uit moeten. Ook de 
kostenreductie was zeer beperkt: slechts 12%. 
En aan ingenieurs voor een herbeoordeling was 
nog steeds gebrek. Eind november besloot de 
directeur van de NCG daarom om de hele batch 
dan toch maar uit te voeren, zonder herbeoorde-
ling. Daarmee kwam voor ruim 2000 Groningers 
een einde aan een lange periode van onzeker-
heid. De Onafhankelijke Raadsman heeft er 
altijd voor gepleit dat goed naar bewoners wordt 
gecommuniceerd en dat er perspectief wordt 
geboden. In verschillende rapportages en ge-
sprekken heeft hij aangedrongen op voortgang 
en spoed bij de minister, de NAM, het CVW en 
de NCG. Terugkijkend kan worden gesteld dat er 
onvoldoende oog is geweest voor de bewoners. 
Mensen hebben veel te lang onnodig in onze-
kerheid gezeten. Dat is niet goed. Tegelijkertijd 
is het belangrijk nu weer vooruit te kijken. Er is 
perspectief op een veiliger, mooier en duurza-
mer huis. Voor de bewoners begint het proces 
eigenlijk nu pas en er is nog veel werk te verzet-
ten. De Onafhankelijke Raadsman wil daarbij de 
vinger aan de pols houden. Kortom: loopt u vast 
in het versterkingstraject, dan bent u van harte 
welkom bij de Onafhankelijke Raadsman!

De Onafhankelijke Raadsman behandelt 
kosteloos klachten van inwoners over 
schadeafhandeling en versterking door 
gaswinning. Hij opereert geheel onafhan-
kelijk en probeert vooral via een bemid-
delende rol problemen te laten oplossen.

Niet eens met TCMG rapport? 
Vergnes Expertise helpt u graag.
Sinds maart 2018 worden alle 
schademeldingen ingediend bij de 
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen (TCMG). Schademelders 
ontvangen een adviesrapport met het 
oordeel: wel of geen aardbevingsschade. 
Veel schademelders zijn het niet eens met 
dit rapport. Schademelders vinden dat 
hun schade onterecht niet wordt erkend 
als aardbevingsschade of zijn het niet 
eens met het erkende schadebedrag. Wat 
kunt u in zo’n geval doen? U heeft na het 
ontvangen van het rapport twee weken de 
tijd om een zienswijze in te dienen bij de 
TCMG. Deze zienswijze is een inhoudelijke 
reactie op het TCMG rapport en bevat 
technische en juridische argumenten.

Zienswijze?
Een zienswijze kan meerdere vormen 
hebben. U kunt zelf een inhoudelijke 
reactie op bouwkundig gebied opstellen. 
Een andere mogelijkheid is het laten 
uitvoeren van een contra-expertise. Het 
contra-expertiserapport kan dan, met 
een (herstelkosten)calculatie,  ingediend 
worden als zienswijze. 

Wel of niet zinvol?
Veel schademelders vinden het lastig 
om het TCMG rapport inhoudelijk te 
beoordelen en/of om een zienswijze op 
te stellen. Bij Vergnes Expertise snappen 
we dat niet iedereen bouwkundig is 
onderlegd. Daarom bieden we aan om uw 

TCMG rapport vrijblijvend door te nemen. 
U hoort van ons of een contra-expertise in 
onze ogen zin zou kunnen hebben. Als we 
het eens zijn met het TCMG rapport of als 
we denken dat een contra-expertise weinig 
zinvol is, zeggen we dit ook. Wel zo eerlijk. 
Als we denken dat een contra-expertise in 
uw geval wel handig kan zijn, hoort u ook 
meteen wat dit zou kosten. Zo kunt u een 
weloverwogen besluit nemen. 

Vergoeding contra-expertise?
Helaas zegt TCMG niet op voorhand of zij 
kosten voor uw contra-expertise vergoedt. 
Er is bij TCMG wel een voorziening voor ad-
viseringskosten (zoals contra-expertise). In 
het algemeen hanteert TCMG het beleid dat 
advieskosten worden vergoed als u (deels) 
in het gelijk wordt gesteld. 

We snappen dat de afweging lastig kan zijn. 
Vergnes Expertise staat in elk geval voor u 
klaar. U kunt altijd contact opnemen voor 
meer informatie of persoonlijk advies. U 
kunt ons bereiken via 0594 767 004 of via 
info@vergnes-expertise.nl 

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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Kenmerken Vergnes Expertise
•  Wij komen op voor uw belangen
•  Vakkundige schadeopname
•  Onafhankelijk
•  Objectieve bouwkundige ingenieurs
•  Ruime ervaring met mijnbouwschades
   (o.a. gaswinningsschade)

Mijnbouwschade?

Laat u bijstaan!

Wat kunnen we voor u betekenen?
•  Een contra-expertiserapport opstellen
•  Opstellen zienswijze / bezwaarschrift TCMG
•  Begeleiding tijdens schade-opname TCMG
•  Deskundige beoordeling van herstelwijze
•  Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
•  Een nulmeting uitvoeren

Wij zijn het regionale expertisebureau dat opkomt voor de  belangen van 
iedereen die getroffen is door mijnbouwschade. Vergnes Expertise heeft 
jarenlange ervaring in de schade-expertisebranche. Onze insteek is dat de 
schade volledig en duurzaam wordt hersteld op kosten van de veroorzaker.

                                                    U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen 

0594-767004
info@vergnes-expertise.nl
www.vergnes-expertise.nl

Aangesloten bij 
de kamer van

EXPERTISE BV
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